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Wyjaśnienie terminów i pojęć stosowanych w opracowaniu
W niniejszym opracowaniu pojawią się liczne terminy specjalistyczne, np. związane z polityką
społeczną, wymagające zdefiniowania. W ramach procesu rewitalizacji przyjmuje się, że wymienione
poniżej terminy będą używane w opisanym znaczeniu.
BEZDOMNOŚĆ - to kryzysowy stan egzystencji osoby nieposiadającej faktycznego miejsca
zamieszkania.
BEZROBOCIE - polega na tym, że osoba zdolna do pracy, aktywnie poszukująca jej i faktycznie
gotowa do jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie rejestrowane natomiast to formalny stan
wpisania kogoś do rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - według Europejskiego Forum Niepełnosprawności osobą
niepełnosprawną jest jednostka w pełni swoich praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na
skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących u niej
uszkodzeń nie może przezwyciężyć w taki sposób, jak inni ludzie.
INTEGRACJA SPOŁECZNA - z punktu widzenia jednostki, proces jej włączania społecznego,
przełamywania jej wykluczenia. Z punktu widzenia społeczeństwa – proces budowania spójności
społecznej.
KAPITAŁ SPOŁECZNY - termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako
element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na
wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej
korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia).
MARGINALIZACJA - wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub
w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne
może odnosić się do procesu wykluczania jednostek jak i całych grup.
Wykluczenie jest rozumiane jako niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów
życia społecznego (zjawisk gospodarczych, politycznych czy kulturowych). Skutkiem marginalizacji
(procesu) jest wykluczenie społeczne (stan).
OBSZAR ZDEGRADOWANY - obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, w przypadku występowania na nim ponadto, co
najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych
przedsiębiorstw lub
 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów, jakości środowiska, obecności
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
 przestrzenno - funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do
podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub
niskiej, jakości terenów publicznych, lub
 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska.
Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą
wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji
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negatywnych zjawisk społecznych
funkcjonalnych lub technicznych.

oraz

gospodarczych,

środowiskowych,

przestrzenno-

OBSZAR REWITALIZACJI - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Obszar rewitalizacji może obejmować
max. 20% powierzchni gminy, na którym zamieszkuje nie więcej niż 30% jej mieszkańców.
REWITALIZACJA - to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji.
*****
Idea rewitalizacji polega na pobudzeniu rozwoju gospodarczego, zwiększeniu atrakcyjności
inwestycyjnej zdegradowanego obszaru jak również na propagowaniu i wdrażaniu inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej. Kompleksowość planowanych do przeprowadzenia projektów stanowi klucz do
faktycznego i długotrwałego wyjścia wyznaczonego obszaru z sytuacji kryzysowej. Rewitalizacja
zakłada zatem optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz
wzmacnianie jego lokalnych potencjałów. Sam dokument – Program Rewitalizacji - przygotowuje,
koordynuje i tworzy warunki do prowadzenie rewitalizacji – samorząd gminny, ale rewitalizacja
prowadzona jest przez wielu interesariuszy, w szczególności mogą to być:
 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze;
 mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej;
 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 organy władzy publicznej;
 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez szeroki i otwarty katalog interesariuszy
ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie
(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np.
transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych
i planistycznych)1.

1

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 3 lipca 2015 r.
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1. Opis powiązań programu
i planistycznymi gminy

rewitalizacji

z

dokumentami

strategicznymi

Program Rewitalizacji dla Gminy Słupia na lata 2016-2023 nie jest jedynym opracowaniem,
które dotyczy planowania strategicznego w gminie Słupia. Samorząd posiada kilka innych
dokumentów dotyczących różnych sfer rozwoju określających sposoby, które mają sprzyjać ich
osiągnięciu. Ważnym elementem jest umiejętne współgranie tych opracowań ze sobą. Wzajemna
komplementarność Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi
jak i ponadlokalnymi ma podnieść efektywność podejmowanych w jego ramach działań, a dodatkowo
podnosi znacznie jego ogólną wartość oraz prawdopodobieństwo realizacji.
1 Strategia Rozwoju Gminy Słupia (projekt)
Proces rewitalizacji będzie wpisywał się w wizję rozwoju Gminy Słupia:
„Gmina Słupia to miejsce tętniące życiem, ze spełnionymi, zdrowymi mieszkańcami żyjącymi
w bezpiecznymi spokojnym, atrakcyjnym i przedsiębiorczym otoczeniu”.
INFRASTRUKTURA
Cel strategiczny I. Zintegrowana i nowoczesna infrastruktura techniczna
CELE OPERACYJNE:
I.1 – Poprawa, jakości dróg na terenie gminy wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą (budowa
chodników, oświetlenia, odwodnienie itp.)
I.2 – Poprawa estetyki Gminy.
I.3 – Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, sportową i rekreacyjno-turystyczną.
I.4 – Inwestycje w infrastrukturę gazową i wodociągową.
LUDZIE
Cel strategiczny II. Otwarty, kreatywny i konkurencyjny kapitał ludzki
II.1 - Zwiększenia liczby działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży.
II.2 - Zwiększenie liczby inicjatyw na rzecz aktywności osób starszych/samotnych.
II.3 – Zwiększenie form pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Cel strategiczny III. Innowacyjna i efektywna wielosektorowa gospodarka
III.1 Rozwój i wzrost mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
III.2 Wsparcie rozwoju sektora usług rolno – spożywczych
III.3 Opracowanie i wdrożenie systemu promocji gospodarczej i inwestycyjnej.
III.4 Stopniowy rozwój turystyki na terenie Gminy
ŚRODOWISKO
Cel strategiczny IV. Środowisko naturalne wysokiej jakości
IV.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej
IV.2 Promocja ochrony środowiska, postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia.
IV. 3 Inwestycje kanalizacyjne/przydomowe oczyszczalnie ścieków
Każdy z w/w celów operacyjnych ma zdefiniowane konkretne działania, które mają je realizować.
2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska został
przyjęty uchwała Rady Gminy Słupia nr XXXV/194/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie
inwestycji celu publicznego. Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi przepisami, kształtują
sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Miejscowy Plan stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące
podstawą wydawania decyzji administracyjnych.
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3 Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Słupia Jędrzejowska
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem,
w którym ustala się politykę przestrzenną gminy, przy czym pod pojęciem polityka rozumie się cele
rozwojowe gminy i sposoby ich osiągania w zakresie, który wiąże się z zagospodarowaniem
przestrzeni.
Podstawowymi zadaniami studium są:
1) rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów, związanych z jej
rozwojem;
2) sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy,
w tym zasad ochrony interesu publicznego;
3) stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu wydanych bez planów;
4) promocja rozwoju gminy.
Zgodnie z prawem zapisy Programu rewitalizacji muszą być spójne z przedmiotowym Studium, stąd
wszelkie planowane inwestycje infrastrukturalne będą uwzględniać wytyczne i zapisy Studium
uwarunkowań.
4 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupia (Jędrzejowska) na
lata 2014-2020
Strategia wyznacza wizja rozwoju Gminy w obszarze społecznym (s. 54)
„Gmina Słupia jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Atrakcyjna turystycznie z prężnie
rozwijającym się rolnictwem. Dobrze rozwiniętą gospodarką i dobrą komunikacją. Gmina dysponuje
sprawnie funkcjonującą służbą zdrowia, kompleksowymi usługami z zakresu pomocy społecznej,
nowoczesną bazą oświatową. Gmina oferuje mieszkańcom wartościową i ciekawą ofertę edukacyjną,
kulturalną, rekreacyjną i sportową. Wspiera aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców. Dba o
czyste środowisko oraz dziedzictwo kulturowe wchodzących w jej skład sołectw.”
Rewitalizacja ma na celu realizację przede wszystkich przedsięwzięć społecznych na obszarach
zdegradowanych. W ramach Programu przewidujemy szereg działań nakierowanych na edukację,
wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (uruchomienie świetlicy
socjo-terapeutycznej), itp.
5 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
Aktualizacja Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 została przyjęta uchwałą
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXIII/589/13 z dnia 16 lipca 2013r.
Rewitalizacja Gminy Słupia wpisuje się w cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów
wiejskich. Wg Strategii Rozwoju Województwa realizacja tego celu powinna obejmować rozwój
usług publicznych (s. 40-41), w tym:





poprawę dostępności i jakości opieki medycznej na terenach wiejskich – planujemy
uruchomienie nowych usług medycznych,
zwiększenie dostępności i jakości usług edukacyjnych (w tym edukacji przedszkolnej) –
poprawę dostępności i jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Cel strategiczny 5 jest także realizowani poprzez rozwój funkcji pozarolniczych, tj. m.in.:
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rozwój agroturystyki, która w przypadku województwa świętokrzyskiego jest jednym
z wiodących turystycznych obszarów produktowych, stwarzających możliwości zwiększenia
dochodów społeczności lokalnej,
 wsparcie przekwalifikowania siły roboczej pod kątem wymogów gospodarki i rynku pracy;
 wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii, w szczególności wykorzystujących biomasę.
W/w działania są także ujęte w Programie Rewitalizacji dla Gminy Słupia.
6 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
Najważniejszym celem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest wykorzystanie specyficznych
atutów (tzw. potencjałów rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju
kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności. Chodzi o politykę rozwoju „szytą na miarę” konkretnej
części naszego kraju. Strategia mówi o tym, że „środki na rozwój trzeba inwestować tak, by wspierały
mocne stron danego obszaru, dawały szansę na wzrost gospodarczy i większe zatrudnienie oraz
niwelowały różnice w poziomie rozwoju”.
Strategia wyznacza też trzy cele szczegółowe. Dotyczą one:
 wzrostu konkurencyjności regionów (chodzi o rozwijanie potencjałów największych miast
i otaczających je gmin oraz tworzenie warunków do korzystania z tego rozwoju przez
pozostałe obszary.
 niwelowania różnic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju (chodzi szczególnie o
obszary wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług, miasta, które
tracą dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, np. niektóre byłe stolice województw,
obszary przygraniczne czy te części Polski, które nie mają nowoczesnej sieci drogowej czy
kolejowej),
 sprawnego zarządzania polityką rozwoju (m.in. większa rola województw w prowadzeniu
polityki rozwoju, nowe narzędzia polityki regionalnej – kontrakty terytorialne, obserwatoria
terytorialne, krajowe i regionalne fora terytorialne).
Program Rewitalizacji dąży do wzrostu konkurencyjności Gminy Słupia poprzez wykorzystanie jej
potencjałów, zmniejszając w ten sposób różnice w rozwoju pomiędzy obszarami wiejskimi
a miejskimi. Sam dokument przyczynia się także do sprawniejszego zarządzania polityką rozwoju na
poziomie samorządu.
7 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
Wytyczne wskazują warunki i sposoby zapewnienia komplementarności interwencji dla projektów
rewitalizacyjnych współfinasowanych z funduszy EFRR, EFS i FS w ramach różnych celów
tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, zarówno w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, jak i Krajowego Programu Operacyjnego.
Podstawowym celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów
operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji. Dokumentem
odniesienia dla Wytycznych jest Umowa Partnerstwa, która formułuje wyzwania związane
z zapewnieniem warunków dla właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego, kompleksowego oraz
przygotowanego i prowadzonego z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej przeciwdziałania
procesom degradacji obszarów dotkniętych kryzysem.
Niniejszy Program Rewitalizacji jest opracowany z uwzględnieniem przedmiotowych wytycznych
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
8 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym
w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony w celu zapewnienia
efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument zawiera cele i kierunku działań służące
takiemu planowaniu przestrzennemu, który pozwoli na wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele
określone w dokumencie to:
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1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej
poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego
sprzyjającego spójności.
2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
5. Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności
obronne państwa.
6. Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego.
Wdrożenie działań przewidzianych w Programie Rewitalizacji Gminy Słupia wpisuje się w cele:




nr 2 dotyczący wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystywania
potencjałów w procesie zarządzania rozwojem lokalnym,
nr 3 ponieważ planujemy w ramach procesu rewitalizacji rozwijać infrastrukturę
transportową,
nr 6, gdyż Program Rewitalizacji zakłada uporządkowanie i przywrócenie ładu
przestrzennego na terenach pogrążonych w kryzysie.

9 Krajowa Polityka Miejska 2023
Choć sam dokument koncentruje się na rozwoju miast, można znaleźć w nim wiele inspirujących
wskazówek, które zostały także uwzględnione w niniejszym dokumencie. Warto zwrócić uwagę, że
Krajowa Polityka Miejska bierze pod uwagę następujące wątki tematyczne:
 kształtowanie przestrzeni,
 partycypacja publiczna,
 transport i mobilność miejska,
 niskoemisyjność i efektywność energetyczna,
 rewitalizacja,
 polityka inwestycyjna,
 rozwój gospodarczy,
 ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
 demografia,
 zarządzanie obszarami miejskimi.
Program Rewitalizacji jako dokument planistyczny i strategiczny wpisuje się w cel strategiczny
Polityki Miejskiej tj. „wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do
zrównoważonego rozwojui tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców” (s. 12).
Jednym z najważniejszych elementów branych pod uwagę w rozwoju wg Krajowej Polityki Miejskiej
jest właśnie jakość życia mieszkańców.
„(…) jest ona pochodną szeregu czynników ją determinujących, w tym także zrównoważonego rozwoju
miasta oferującego wysokiej jakości miejsca pracy. Patrząc z tej samej perspektywy na całość Krajowej
Polityki Miejskiej należy stwierdzić, że każde podejmowane działanie, tak z poziomu centralnego, jak
i z poziomu poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego (a szczególnie władz miejskich) należy
rozpatrywać i oceniać przez pryzmat potrzeb człowieka i jakości jego życia” (s. 15).

Program Rewitalizacji Gminy Słupia dąży do tworzenia nowych lepszych miejsc pracy, a także
niweluje chaos wizualny i wpływa na poprawę estetyki gminy, zwłaszcza terenów rewitalizacji.
Wszelkie działania ujęte w Programie mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy
Słupia, w szczególności osób zamieszkujących obszary rewitalizacji.
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10 Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (założenia)
Jak czytamy w dokumencie (s. 2):
„Myślą przewodnią Narodowego Planu Rewitalizacji ma być zapewnienie mu możliwie
powszechnego charakteru tak, aby jak najszersze grono obywateli i podmiotów mogło się utożsamić
z ideą naprawy środowiska miejskiego i włączać się lub podejmować z własnej inicjatywy działania
w tym zakresie”.
Niniejszy Program Rewitalizacji wpisuje się rozumienie rewitalizacji wskazanej w założeniach do
Narodowego Programu Rewitalizacji „nie jedynie jako modernizacji w wymiarze infrastrukturalnym
(i to dotychczas często punktowej i nieco przypadkowej), ale jako zespołu działań prowadzonych
kompleksowo, wielowymiarowo, skoordynowanych i skoncentrowanych tematycznie
i terytorialnie w celu osiągnięcia założonych przemian w obszarach kryzysowych” (s.3).
Zapewniamy także udział mieszkańców gminy Słupia, zwłaszcza obszarów zdegradowanych,
w procesie uspołecznienia procesu rewitalizacji (powołano Zespół ds. rewitalizacji w Urzędzie Gminy
Słupia oraz Komitet rewitalizacyjny).
11 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu
włączeniu społecznemu
Strategia ta jest nową długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Strategia
„Europa 2020” zastąpiła realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską i jest próbą odpowiedzi
na słabości europejskiej gospodarki, które ujawniły się szczególnie podczas ostatniego kryzysu. Jak
czytamy w dokumencie (s. 12):
„U podstaw strategii Europa 2020 powinny leżeć trzy priorytety:
- rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
- rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
- bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną”.
W ramach Programu Rewitalizacji podejmujemy szereg działań wpisujących się w Strategię
„EUROPA 2020”, tj. m.in.:
 wspieramy kształcenie i uczenie się przez całe życie,
 tworzymy społeczeństwo cyfrowe m.in. poprzez rozwój internetu szerokopasmowego oraz
doposażenie klasopracowni informatycznych w szkołach na terenie gminy,
 inwestycje w energię odnawialną m.in. panele fotowoltaiczne, termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej i prywatnych,
 zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
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2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb
rewitalizacyjnych
Gmina Słupia położona jest w południowo-zachodniej części powiatu jędrzejowskiego
w województwie świętokrzyskim. Administracyjnie graniczy z pięcioma gminami:
·
od północy – Moskorzew (woj. świętokrzyskie),
·
od północnego-wschodu – Nagłowice (woj. świętokrzyskie),
·
od południowego-wschodu – Sędziszów (woj. świętokrzyskie),
·
od południowego-zachodu – Żarnowiec (woj. śląskie),
·
od zachodu – Szczekociny (woj. śląskie),
Powierzchnia gminy ma kształt wydłużony, o osi dłuższej 22 km na kierunku od południowego
zachodu do północnego wschodu, natomiast szerokość jej na kierunku od północnego zachodu do
południowego wschodu jest zróżnicowana i waha się od 5 km do 12 km.
Przez obszar gminy nie przebiegają drogi krajowe. Najbliższa droga krajowa nr 78 (granica państwa
Chałupki–Gliwice–Siewierz–Zawiercie–Jędrzejów–Chmielnik, kl. G), przebiega poza północną
granicą gminy. Droga krajowa nr 78, poprzez sieć dróg powiatowych, łączy obszar gminy z drogą
krajową nr 1 Gdańsk - Częstochowa – Cieszyn (planowaną autostradą A1), i drogą krajową nr 7
Gdańsk - Jędrzejów – Chyżne (planowaną ekspresową S7). Przez obszar gminy nie przebiegają drogi
wojewódzkie. Podstawowy układ drogowy gminy stanowią drogi powiatowe kl Z lub kl L.
Pozostałe drogi, gminne, stanowią układ uzupełniający.
Komunikacja kolejowa, w zakresie przewozów pasażerskich, nie obsługuje bezpośrednio obszaru
gminy. Najbliższa stacja kolejowa pasażerska i towarowa znajduje się w Sędziszowie.
Gmina zajmuje powierzchnię 10 824 ha i obejmuje sołectwa:
 Dąbrowica – 976 ha
 Jasieniec – 629 ha
 Nowa Wieś – 381 ha
 Stary Węgrzynów, Nowy Węgrzynów (obręb geodezyjny Węgrzynów w skład wchodzi Stary
Węgrzynów i Nowy Węgrzynów powierzchnia 10160 ha)
 Obiechów – 804 ha
 Raszków – 1109 ha
 Rawka – 162 ha
 Rożnica – 964 ha
 Sieńsko – 1094 ha
 Słupia – 1440 ha
 Sprowa – 1441 ha
 Wielkopole – 130 ha
 Wywła – 678 ha
Użytki rolne o pow. 8 938 ha stanowią 82,58% powierzchni gminy, z czego grunty orne o pow. 7406
ha stanowią 82,86% użytków rolnych. Są to na ogół gleby dobre i bardzo dobre. Słabsze grunty,
przeznaczane pod uprawę żyta i ziemniaków, występują jedynie w okolicach Dąbrowicy, Jasieńca
i Sprowy. Przeważająca część użytków rolnych (ponad 80 %) znajduje się we władaniu gospodarstw
indywidualnych. Gmina Słupia należy do obszarów o bardzo niskiej lesistości. Lasy zlokalizowane są
głównie w północno-zachodniej części terenu gminy.
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Mapa 1 Lokalizacja Gminy Słupia na tle województwa świętokrzyskiego i powiatu jędrzejowskiego

Źródło: opracowanie własne

Strona 13 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023

Poniżej prezentujemy analizę ilościowo-jakościową, która ma na celu identyfikację czynników i
zjawisk kryzysowych oraz wytypowanie sołectw, które są najbardziej dotknięte kryzysem społecznym
oraz gospodarczym, technicznym, funkcjonalno-społecznym i/lub środowiskowym. Na wstępie warto
zaznaczyć, że gmina znajduje się na obszarach strategicznej interwencji – gmin o najgorszym dostępie
do usług.

Mapa 2 Obszar realizacji inwestycji

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/dokumenty-regionalne/item/385-mapy-obszarow-strategicznej-interwencji
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Analiza ilościowa problemów w sferze społecznej
Analizując problemy społeczne wzięto pod uwagę przede wszystkim dane z Ośrodka Pomocy
Społecznej, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych
sołectwach, dane dotyczące sytuacji demograficznej z Ewidencji Ludności.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi jest jednostką organizacyjną Gminy Słupia utworzoną
w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz
świadczeń rodzinnych i innych wynikających z ustaw.
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb,
umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości
doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia.
Coraz większym problemem społecznym dla wielu rodzin z terenu Gminy Słupia jest brak
wystarczających środków do życia. Najwięcej osób/rodzin korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności oraz długotrwałej lub
ciężkiej choroby. Liczbę osób/rodzin oraz przyczyny korzystania z pomocy społecznej w latach 20132015 obrazuje poniższa tabela.
Tabela 1 Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2013-2015
Wyszczególnienie
Bezrobocie

2013
2014
2015
Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
osób rodzin osób rodzin rodzin rodzin
54
48
51
48
53
49

Ubóstwo

111

98

91

85

96

91

Niepełnosprawność

51

46

47

42

40

37

Długotrwała lub ciężka choroba

55

52

68

62

67

64

Przemoc
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych - rodzina wielodzietna
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych - rodzina niepełna
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
Trudności po opuszczeniu zakładów
karnych
Alkoholizm

0

0

0

0

0

0

2

2

3

2

1

1

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

4

4

0

0

3

2

3

3

Sytuacja kryzysowa

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Zdarzenia losowe
2
2
1
Źródło: dane GOPS w Słupi, sierpień 2016
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Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w poszczególnych sołectwach w latach 2013-2015
W roku 2015 o 6 rodzin zmalała liczba osób korzystających z pomocy GOPS względem roku 2013.
Skala tej pomocy była największa w następujących sołectwach:
 Sieńsko 21 rodzin w 2015, 23 rodziny w 2013 roku
 Rożnica 20 w rodzin 2015, 26 rodzin w 2013 roku
 Wywła 15 w rodzin 2015, 14 rodzin w 2013 roku
Tabela 2 Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2013-2015 w podziale na
sołectwa
2013
2014
2015
Sołectwo

Dąbrowica
Jasieniec
Nowa Wieś
Nowy
Węgrzynów
Obiechów
Raszków
Rawka
Rożnica
Sieńsko
Słupia
Sprowa
Stary
Węgrzynów
Wielkopole
Wywła
Razem
sołectwa

%
%
%
Liczba Liczba
Liczba Liczba
Liczba Liczba
mieszkańców
mieszkańców
mieszkańców
osób rodzin
osób rodzin
osób rodzin
sołectwa
sołectwa
sołectwa
4
11
8

4
8
8

2,31%
5,05%
2,94%

5
11
10

3
8
10

2,91%
5,00%
3,65%

5
14
8

4
11
8

2,91%
6,36%
2,93%

13

12

7,78%

10

11

5,99%

10

9

5,99%

9
9
3
27
24
9
9

8
8
2
26
23
7
9

3,80%
2,62%
2,26%
5,03%
5,29%
1,14%
2,80%

8
5
3
21
24
13
6

7
4
3
21
22
12
6

3,39%
1,45%
2,29%
3,95%
5,14%
1,65%
1,84%

9
11
4
21
22
9
7

9
11
4
20
21
9
6

3,83%
3,19%
3,03%
3,98%
4,70%
1,15%
2,16%

17

15

5,11%

10

10

3,01%

11

11

3,36%

3
17

2
14

2,50%
4,76%

1
15

1
14

0,81%
4,30%

2
15

2
15

1,69%
4,32%

163

146

3,66%

142

132

3,18%

148

140

3,34%

Źródło: dane GOPS w Słupi, sierpień 2016
Liczba dzieci i młodzieży korzystająca z dożywiania w latach 2013-2015
Państwowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nakłada na gminę obowiązek
dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zwłaszcza jeżeli chodzi
o osoby z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Zjawisko
dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Słupia w ostatnich latach maleje. W 2015r. 22,26% dzieci
w wieku do 15 r.ż. było objętych dożywianiem. Ilościowo zjawisko to jest największe w sołectwie
Sieńsko gdzie dożywianiem objętych jest 23 dzieci tj. 28,05% ogółu dzieci w wieku do lat 15 z terenu
sołectwa oraz Rożnica, gdzie również 18 dzieci objętych jest dożywianiem. Kolejne sołectwa to:
 Jasieniec - 15 dzieci w 2015r., tj. 10,42% ogółu korzystających i 44,12% ogółu dzieci w
wieku do 15 r.ż. zamieszkujących teren sołectwa,
 Sprowa – 13 dzieci w 2015r., tj. 9,03% ogółu korzystających i 27,08% ogółu dzieci w wieku
do 15 r.ż.,
 Stary Węgrzynów – 12 dzieci tj. 8,33% ogółu korzystających i 27,27% ogółu dzieci w wieku
do 15 r.ż.,
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Tabela 3 Liczba dzieci i młodzieży korzystająca z dożywiania w latach 2013-2015 z podziałem na
sołectwa
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sołectwo

2013

% do ogółu
korzystających

Ogółu
dzieci w
sołectwie

2014

% do ogółu
korzystających

Ogółu
dzieci w
sołectwie

2015

% do ogółu
korzystających

10
5,95%
45,45%
8
5,26%
36,36%
7
4,86%
Dąbrowica
10
5,95%
32,26%
10
6,58%
28,57%
15
10,42%
Jasieniec
1
0,60%
2,78%
2
1,32%
5,13%
2
1,39%
Nowa Wieś
Nowy
11
6,55%
37,93%
9
5,92%
33,33%
9
6,25%
Węgrzynów
11
6,55%
23,91%
8
5,26%
16,67%
9
6,25%
Obiechów
5
2,98%
8,93%
5
3,29%
9,26%
9
6,25%
Raszków
3
1,79%
10,34%
6
3,95%
22,22%
6
4,17%
Rawka
35
20,83%
38,04%
28
18,42%
32,94%
18
12,50%
Rożnica
28
16,67%
32,94%
27
17,76%
30,34%
23
15,97%
Sieńsko
7
4,17%
6,86%
8
5,26%
7,62%
8
5,56%
Słupia
10
5,95%
19,23%
11
7,24%
20,37%
13
9,03%
Sprowa
Stary
21
12,50%
38,89%
17
11,18%
36,17%
12
8,33%
Węgrzynów
3
1,79%
16,67%
3
1,97%
17,65%
4
2,78%
Wielkopole
13
7,74%
22,41%
10
6,58%
20,41%
9
6,25%
Wywła
Razem
168
100,00%
23,66% 152
100,00%
21,78%
144
100,00%
sołectwa
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016

Ogółu
dzieci w
sołectwie

33,33%
44,12%
5,71%
33,33%
22,50%
18,00%
23,08%
23,38%
28,05%
7,92%
27,08%
27,27%
26,67%
19,15%
22,26%

Liczba osób w poszczególnych sołectwach, która skorzystała z zasiłków stałych, okresowych
i celowych w latach 2013-2015
Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym pomocy społecznej, które przysługuje pełnoletniej osobie
samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,
jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz –
pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie. W gminie Słupia spadła w badanym okresie liczba osób
korzystających z zasiłku stałego (spadek względem roku 2013 o 2 osoby). Najwięcej osób w 2015r.
pobierało to świadczenie w sołectwie Nowa Wieś – 23,08% ogółu pobierających ten zasiłek.
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Tabela 4 Liczba osób korzystająca z zasiłku stałego w poszczególnych sołectwach Gminy Słupia
w latach 2013-2015

L.p.

Sołectwo

2013

% do ogółu
% do ogółu
% do ogółu
2014
2015
korzystających
korzystających
korzystających

0
0,00%
0
0,00%
0
Dąbrowica
0
0,00%
0
0,00%
0
Jasieniec
3
20,00%
4
28,57%
3
Nowa Wieś
2
13,33%
2
14,29%
2
Nowy Węgrzynów
0
0,00%
0
0,00%
0
Obiechów
1
6,67%
1
7,14%
1
Raszków
1
6,67%
1
7,14%
1
Rawka
2
13,33%
2
14,29%
2
Rożnica
2
13,33%
2
14,29%
2
Sieńsko
2
13,33%
2
14,29%
1
Słupia
0
0,00%
0
0,00%
0
Sprowa
2
13,33%
0
0,00%
1
Stary Węgrzynów
0
0,00%
0
0,00%
0
Wielkopole
0
0,00%
0
0,00%
0
Wywła
15
100,00%
14
100,00%
13
Razem sołectwa
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

0,00%
0,00%
23,08%
15,38%
0,00%
7,69%
7,69%
15,38%
15,38%
7,69%
0,00%
7,69%
0,00%
0,00%
100,00%

Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym pomocy społecznej, które przysługuje
w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość
utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
osobie samotnie gospodarującej albo rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego.
Zasiłek okresowy ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy
między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku
rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W ostatnich latach obserwujemy znaczący spadek ogólnej liczby osób korzystających z zasiłków
okresowych (o 22 osoby w roku 2015 względem roku 2013). Ttzy osoby (33,33% ogółu), które
skorzystało z tego świadczenia to mieszkańcy sołectwa Wywła. Kolejnymi sołectwami są:






Sieńsko 22,22% ogółu pobierających ten zasiłek,
Rożnica 11,11% ogółu pobierających ten zasiłek,
Nowy Węgrzynów 11,11% ogółu pobierających ten zasiłek,
Obiechów 11,11% ogółu pobierających ten zasiłek,
Jasieniec 11,11% ogółu pobierających ten zasiłek.

Strona 18 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023
Tabela 5 Liczba osób korzystająca z zasiłku okresowego w poszczególnych sołectwach Gminy Słupia
w latach 2013 - 2015
% do ogółu
% do ogółu
% do ogółu
2014
2015
korzystających
korzystających
korzystających

L.p.

Sołectwo

2013

1.

Dąbrowica

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

2.

Jasieniec

4

12,90%

1

5,56%

1

11,11%

3.

Nowa Wieś

1

3,23%

0

0,00%

0

0,00%

4.

Nowy Węgrzynów

1

3,23%

2

11,11%

1

11,11%

5.

Obiechów

0

0,00%

1

5,56%

1

11,11%

6.

Raszków

2

6,45%

0

0,00%

0

0,00%

7.

Rawka

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

8.

Rożnica

8

25,81%

4

22,22%

1

11,11%

9.

Sieńsko

5

16,13%

5

27,78%

2

22,22%

10.

Słupia

3

9,68%

1

5,56%

0

0,00%

11.

Sprowa

2

6,45%

1

5,56%

0

0,00%

12.

Stary Węgrzynów

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

13.

Wielkopole

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

14.

Wywła

5

16,13%

3

16,67%

3

33,33%

Razem sołectwa
31
100,00%
18
100,00%
9
100,00%
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016
Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby
bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia,
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W roku 2015 wzrosła liczba osób pobierających ten zasiłek
wzrosła o 19 (względem 2014). Spośród sołectw zjawisko to było największe w sołectwach:





Rożnica 12 osób pobierało ten zasiłek tj., 20,00% ogółu korzystających,
Sieńsko 8 osób tj. 13,33% ogółu,
Wywła 8 osób tj. 13,33% ogółu,
Raszków – 7 osób tj. 11,67% ogółu.

Tabela 6 Liczba osób korzystająca z zasiłku celowego w poszczególnych sołectwach Gminy Słupia
w latach 2013 - 2015
% do ogółu
% do ogółu
% do ogółu
2014
2015
korzystających
korzystających
korzystających

L.p.

Sołectwo

2013

1.

Dąbrowica

1

1,72%

0

0,00%

1

1,67%

2.

Jasieniec

4

6,90%

4

9,76%

5

8,33%

3.

Nowa Wieś

4

6,90%

5

12,20%

5

8,33%

4.

Nowy Węgrzynów

4

6,90%

3

7,32%

3

5,00%

5.

Obiechów

1

1,72%

1

2,44%

2

3,33%

6.

Raszków

3

5,17%

2

4,88%

7

11,67%

7.

Rawka

1

1,72%

1

2,44%

2

3,33%
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8.

Rożnica

12

20,69%

10

24,39%

12

20,00%

9.

Sieńsko

8

13,79%

6

14,63%

8

13,33%

10.

Słupia

1

1,72%

2

4,88%

3

5,00%

11.

Sprowa

5

8,62%

2

4,88%

0

0,00%

12.

Stary Węgrzynów

3

5,17%

1

2,44%

4

6,67%

13.

Wielkopole

2

3,45%

0

0,00%

0

0,00%

14.

Wywła

9

15,52%

4

9,76%

8

13,33%

Razem sołectwa
58
100,00%
41
100,00%
60
100,00%
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016
Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu bezrobocia w poszczególnych sołectwach
gminy Słupia w latach 2013-2015
Bezrobocie jest zjawiskiem negatywnym dla osób nim dotkniętych. W skali masowej jest ogromnym
ciężarem dla całej gospodarki. Najwięcej osób pobierających świadczenie z powodu bezrobocia na
terenie gminy Słupia zamieszkiwało sołectwa:





Jasieniec - 9 pobierało zasiłek z tego tytułu co stanowiło 16,98% wszystkich osób
korzystających z pomocy z powodu bezrobocia,
Sieńsko – 9 osób tj. 16,98% ogółu korzystających,
Wywła – 9 osób tj. 16,98% ogółu korzystających,
Rożnica 8 osób tj. 15,09% ogółu korzystających
Tabela 7 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia w latach 2013-2015
Sołectwa

2013

% do ogółu
korzystających

2014

% do ogółu
korzystających

2015

% do ogółu
korzystających

0
0,00%
0
0,00%
1
1,89%
Dąbrowica
5
9,26%
6
11,76%
9
16,98%
Jasieniec
3
5,56%
5
9,80%
6
11,32%
Nowa Wieś
5
9,26%
4
7,84%
5
9,43%
Nowy Węgrzynów
1
1,85%
0
0,00%
0
0,00%
Obiechów
2
3,70%
2
3,92%
2
3,77%
Raszków
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Rawka
13
24,07%
12
23,53%
8
15,09%
Rożnica
8
14,81%
8
15,69%
9
16,98%
Sieńsko
2
3,70%
3
5,88%
2
3,77%
Słupia
3
5,56%
1
1,96%
0
0,00%
Sprowa
4
7,41%
2
3,92%
2
3,77%
Stary Węgrzynów
2
3,70%
0
0,00%
0
0,00%
Wielkopole
6
11,11%
8
15,69%
9
16,98%
Wywła
54
100,00%
51
100,00%
53
100,00%
Razem sołectwa
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016
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Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu ubóstwa w poszczególnych sołectwach
gminy Słupia w latach 2013-2015
Na gruncie Gminy zmalała liczba osób korzystających z pomocy GOPS z powodu ubóstwa.
Najwięcej osób pobierających zasiłek z tego powodu zamieszkuje sołectwa: Rożnica – 16 osób,
co stanowi 16,67% ogółu oraz Sieńsko – 15 osób tj. 15,63%.ogółu.
Tabela 8 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa w latach 2013-2015
Sołectwa

2013

% do ogółu
korzystających

2014

% do ogółu
korzystających

2015

% do ogółu
korzystających

Dąbrowica
3
2,70%
4
4,40%
4
4,17%
Jasieniec
11
9,91%
7
7,69%
7
7,29%
Nowa Wieś
7
6,31%
9
9,89%
8
8,33%
Nowy Węgrzynów
7
6,31%
7
7,69%
8
8,33%
Obiechów
4
3,60%
4
4,40%
6
6,25%
Raszków
5
4,50%
4
4,40%
9
9,38%
Rawka
3
2,70%
2
2,20%
2
2,08%
Rożnica
22
19,82%
16
17,58%
16
16,67%
Sieńsko
16
14,41%
13
14,29%
15
15,63%
Słupia
6
5,41%
11
12,09%
5
5,21%
Sprowa
5
4,50%
2
2,20%
3
3,13%
Stary Węgrzynów
9
8,11%
3
3,30%
3
3,13%
Wielkopole
2
1,80%
0
0,00%
1
1,04%
Wywła
11
9,91%
9
9,89%
9
9,38%
Razem sołectwa
111
100,00%
91
100,00%
96
100,00%
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016
Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu niepełnosprawności w poszczególnych
sołectwach gminy Słupia w latach 2013-2015
Maleje w gminie liczba osób korzystająca z zasiłku GOPS z tytułu niepełnosprawności. W 2015r. było
to 42 rodziny, gdy dwa lata wcześniej 51 rodzin. Problem ten dotyczy przede wszystkim sołectwa
Jasieniec (7 osób skorzystało z tej formy wsparcia w 2015r. tj. 16,67% oraz Stary Węgrzynów
(6 rodzin). Szczegółowe dane w rozbiciu na sołectwa obrazuje poniższa tabela.
Tabela 9 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu niepełnosprawności w latach 2013-2015
Sołectwa

2013

% do ogółu
korzystających

2014

% do ogółu
korzystających

2015

% do ogółu
korzystających

Dąbrowica
Jasieniec
Nowa Wieś
Nowy Węgrzynów
Obiechów
Raszków
Rawka
Rożnica
Sieńsko

1
4
4
3
1
7
3
6
6

1,96%
7,84%
7,84%
5,88%
1,96%
13,73%
5,88%
11,76%
11,76%

2
5
5
2
2
5
2
6
5

4,26%
10,64%
10,64%
4,26%
4,26%
10,64%
4,26%
12,77%
10,64%

2
7
3
2
2
4
3
5
3

4,76%
16,67%
7,14%
4,76%
4,76%
9,52%
7,14%
11,90%
7,14%
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Słupia
4
7,84%
4
8,51%
3
7,14%
Sprowa
0
0,00%
1
2,13%
0
0,00%
Stary Węgrzynów
9
17,65%
5
10,64%
6
14,29%
Wielkopole
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Wywła
3
5,88%
3
6,38%
2
4,76%
Razem sołectwa
51
100,00%
47
100,00%
42
100,00%
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016
Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby
w poszczególnych sołectwach gminy Słupia w latach 2013-2015
Wzrosła względem roku 2013 liczba osób pobierająca zasiłek z powodu długotrwałej lub ciężkiej
choroby (wzrost o 12 osób). W 2015r. najwięcej osób skorzystało z tego wsparcia w następujących
sołectwach:





Rożnica – 9 osób tj. 13,43% ogółu korzystających,
Jasieniec – 8 osób (11,94% ogółu),
Sieńsko – 7 osób (10,45% ogółu).
Słupia – 7 osób (10,45% ogółu).

Tabela 10 Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach
2013-2015
Sołectwa

2013

% do ogółu
korzystających

2014

% do ogółu
korzystających

2015

% do ogółu
korzystających

Dąbrowica
0
0,00%
1
1,47%
1
1,49%
Jasieniec
1
1,82%
7
10,29%
8
11,94%
Nowa Wieś
6
10,91%
5
7,35%
3
4,48%
Nowy Węgrzynów
7
12,73%
6
8,82%
4
5,97%
Obiechów
3
5,45%
5
7,35%
4
5,97%
Raszków
4
7,27%
5
7,35%
6
8,96%
Rawka
2
3,64%
3
4,41%
4
5,97%
Rożnica
10
18,18%
8
11,76%
9
13,43%
Sieńsko
6
10,91%
8
11,76%
7
10,45%
Słupia
4
7,27%
9
13,24%
7
10,45%
Sprowa
2
3,64%
3
4,41%
3
4,48%
Stary Węgrzynów
4
7,27%
4
5,88%
6
8,96%
Wielkopole
1
1,82%
0
0,00%
0
0,00%
Wywła
5
9,09%
4
5,88%
5
7,46%
Razem sołectwa
55
100,00%
68
100,00%
67
100,00%
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016
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Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych - rodzina wielodzietna w poszczególnych sołectwach gminy Słupia
w latach 2013-2015
Na terenie gminy w ciągu ostatnich lat tylko w dwóch sołectwach tj. Dąbrowica i Raszków zaistniała
potrzeba pomocy rodzinom wielodzietnym.
Tabela 11 Liczba osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2013 -2015 z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - rodzina wielodzietna (podział na sołectwa)
Sołectwa

2013

% do ogółu
korzystających

2014

% do ogółu
korzystających

2015

% do ogółu
korzystających

1
50,00%
2
1
Dąbrowica
66,67%
0
0,00%
0
0
Jasieniec
0,00%
0
0,00%
0
0
Nowa Wieś
0,00%
0
0,00%
0
0
Nowy Węgrzynów
0,00%
0
0,00%
0
0
Obiechów
0,00%
1
50,00%
1
0
Raszków
33,33%
0
0,00%
0
0
Rawka
0,00%
0
0,00%
0
0
Rożnica
0,00%
0
0,00%
0
0
Sieńsko
0,00%
0
0,00%
0
0
Słupia
0,00%
0
0,00%
0
0
Sprowa
0,00%
0
0,00%
0
0
Stary Węgrzynów
0,00%
0
0,00%
0
0
Wielkopole
0,00%
0
0,00%
0
0
Wywła
0,00%
2
100,00%
3
1
Razem sołectwa
100,00%
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016

100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych - rodzina niepełna w poszczególnych sołectwach gminy Słupia
w latach 2013-2015
Na terenie gminy mieszkają rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu bezradności w
sprawach opiekuńczo - wychowawczych - rodzina niepełna. W ostatnich latach udzielono pomocy
rodzinom mieszkającym w sołectwach:
 Dąbrowica
 Nowy Węgrzynów
 Raszków
 Rożnica
Tabela 12 Liczba osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2013 -2015 z powodu bezradności w
sprawach opiekuńczo - wychowawczych - rodzina niepełna (podział na sołectwa)
Sołectwa

2013

% do ogółu
korzystających

2014

% do ogółu
korzystających

2015

% do ogółu
korzystających

Dąbrowica
Jasieniec
Nowa Wieś

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

1
0
0

25,00%
0,00%
0,00%

1
0
0

50,00%
0,00%
0,00%
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1
1
25,00%
1
50,00%
Nowy Węgrzynów
25,00%
0
0
0,00%
0
0,00%
Obiechów
0,00%
2
2
50,00%
0
0,00%
Raszków
50,00%
0
0
0,00%
0
0,00%
Rawka
0,00%
1
0
0,00%
0
0,00%
Rożnica
25,00%
0
0
0,00%
0
0,00%
Sieńsko
0,00%
0
0
0,00%
0
0,00%
Słupia
0,00%
0
0
0,00%
0
0,00%
Sprowa
0,00%
0
0
0,00%
0
0,00%
Stary Węgrzynów
0,00%
0
0
0,00%
0
0,00%
Wielkopole
0,00%
0
0
0,00%
0
0,00%
Wywła
0,00%
4
4
100,00%
2
100,00%
Razem sołectwa
100,00%
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016
Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w poszczególnych
sołectwach gminy Słupia w latach 2013-2015
W latach 2013 – 2015 pomocy GOPS
powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego udzielono rodzinom w następujących
sołectwach:
 Raszków
 Sieńsko
 Słupia
Tabela 13 Liczba osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2013 -2015 z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
(podział na sołectwa)
Sołectwa

2013

% do ogółu
korzystających

2014

% do ogółu
korzystających

2015

% do ogółu
korzystających

0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Dąbrowica
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Jasieniec
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Nowa Wieś
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Nowy Węgrzynów
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Obiechów
1
50,00%
0
0,00%
0
0,00%
Raszków
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Rawka
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Rożnica
1
50,00%
1
50,00%
2
100,00%
Sieńsko
0
0,00%
1
50,00%
0
0,00%
Słupia
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Sprowa
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Stary Węgrzynów
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Wielkopole
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Wywła
2
100,00%
2
100,00%
2
100,00%
Razem sołectwa
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016
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Liczba osób korzystająca z zasiłków GOPS z powodu alkoholizmu w poszczególnych sołectwach
gminy Słupia w latach 2013-2015
Alkoholizm
Alkohol jest przyczyną strat z powodu kosztów ochrony zdrowia, opieki socjalnej, wymiaru
sprawiedliwości. Powoduje znaczną ilość następstw zdrowotnych, przyczynia się do umieralności
i stanowi duże obciążenie dla systemu ochrony zdrowia. Aż 8-10 zgonów w wieku 16-74 lat i od 6 do
20% wszystkich hospitalizacji z przyczyn nagłych można powiązać z piciem alkoholu. Związany jest
z co trzecim wypadkiem komunikacyjnym i jest ważnym czynnikiem wypadkowości w domu, w pracy
i podczas wypoczynku. Jest przyczyną zaburzeń porządku publicznego, takich jak przestępstwa
kryminalne, zabójstwa i przemoc.
Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupi oraz
punkt konsultacyjny terapii uzależnień. Przy tym punkcie istnieje aktywna grupa AA.
W ostatnich latach udzielono pomocy GOPS rodzinom mieszkającym w sołectwach:
 Dąbrowica,
 Rożnica,
 Słupia.
Tabela 14 Liczba osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2013 -2015 z powodu alkoholizmu
(podział na sołectwa)
Sołectwa

2013

% do ogółu
korzystających

2014

% do ogółu
korzystających

2015

% do ogółu
korzystających

0
0,00%
2
66,67%
1
50,00%
Dąbrowica
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Jasieniec
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Nowa Wieś
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Nowy Węgrzynów
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Obiechów
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Raszków
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Rawka
0
0,00%
0
0,00%
1
50,00%
Rożnica
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Sieńsko
0
0,00%
1
33,33%
0
0,00%
Słupia
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Sprowa
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Stary Węgrzynów
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Wielkopole
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Wywła
0
0,00%
3
100,00%
2
100,00%
Razem sołectwa
Źródło: Źródło: analiza własna na podstawie danych GOPS w Słupi, sierpień 2016
Liczba dokonanych przestępstw i wykroczeń w poszczególnych sołectwach Gminy Słupia
w latach 2013-2015
Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa.
Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do zasadniczych zadań instytucji
państwa i samorządu oraz są elementem strategii rozwiazywania problemów społecznych.
Bezpieczeństwu publicznemu zagraża przestępczość, mimo tego, że stanowi margines życia
społecznego poprzez swą intensywność i częstotliwość może mieć wpływ na formowanie się postaw i
zachowań ludności oraz odciskać ślad w jej funkcjonowaniu. Poniżej przedstawiamy tabele obrazującą
liczbę popełnionych przestępstw/wykroczeń na terenie Gminy Słupia w latach 2013-2015.
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Tabela 15 Przestępczość na terenie Gminy Słupia w latach 2013-2015
nazwa

2013

2014

Zabójstwo
0
0
Rozboje i wymuszenia
0
0
Bójki i pobicia
2
2
Kradzieże rzeczy
2
59
Kradzieże z włamaniem
5
2
Pożary
0
0
Przemoc w rodzinie/znęcanie
1
5
Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie

2015
0
0
0
2
2
0
2

Tabela 16 Ogólna liczba przestępstw i wykroczeń w podziale na sołectwa Gminy Słupia w latach
2013-2015
Sołectwo
2013
2014
2015
RAZEM % do ogółu
Dąbrowica
1
0
1
2
1,90%
Jasieniec
5
1
2
8
7,62%
Nowa Wieś
2
0
1
3
2,86%
Nowy Węgrzynów
2
1
1
4
3,81%
Obiechów
2
2
3
7
6,67%
Raszków
2
4
2
8
7,62%
Rawka
3
0
0
3
2,86%
Rożnica
5
1
1
7
6,67%
Sieńsko
7
2
4
13
12,38%
Słupia
11
5
7
23
21,90%
Sprowa
3
4
4
11
10,48%
Stary Węgrzynów
3
1
2
6
5,71%
Wielkopole
0
0
1
1
0,95%
Wywła
5
0
4
9
8,57%
razem
51
21
33
105
100,00%
Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sołectwami, gdzie co roku odnotowywanych jest najwięcej przestępstw są:




Słupia - 23 przestępstwa/wykroczenia w ciągu ostatnich 3 lat, tj. 21,90% wszystkich tego typu
przypadków na terenie gminy,
Sieńsko – 13 przestępstw/wykroczeń w tym okresie,
Sprowa – 11 przestępstw/ wykroczeń w tym okresie.
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Analiza demograficzna Gminy Słupia i poszczególnych sołectw
Według danych z Urzędu Gminy w Słupi w 2015 r. Gminę zamieszkiwało 4436 osób
w tym 2256 kobiet i 2180 mężczyzn jest to spadek o 29 osób w stosunku do roku poprzedniego.
Poniższe tabele obrazują strukturę demograficzną Gminy Słupia na przestrzeni ostatnich 3 lat.
Tabela 17 Struktura ludności na terenie Gminy Słupia w latach 2013-2015
Stan ludności

31.12.2013r.

Stan ludności ogółem, w tym:

4455

31.12.2014r 31.12.2015r.
4465

4436

Kobiety
2273
2269
Mężczyźni
2182
2196
Urodzenia żywe ogółem
33
51
Zgony ogółem
59
46
Przyrost naturalny
-26
5
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Słupi, sierpień 2016

2256
2180
35
53
-18

Wskaźnik obciążenia demograficznego.
Analiza wskaźnika obciążenia demograficznego, tj. liczby ludności w wieku poprodukcyjnym
(powyżej 59/64 roku życia) na 100 osób w wieku produkcyjnym, potwierdza tendencję stałego
wzrostu ludności w wieku emerytalnym. Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą zmiany wskaźnika
obciążenia demograficznego w latach 2010-2015.
Tabela 18 Zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego w latach 2010-2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

ludność w wieku nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym

67,8

65,8

65,7

65,6

64,3

66,0

ludność w wieku poprodukcyjnym na
100 osób w wieku przedprodukcyjnym

102,0

107,4

111,3

112,8

117,2

121,6

ludność w wieku poprodukcyjnym na
34,2
34,1
34,6
34,8
34,7
36,2
100 osób w wieku produkcyjnym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach
Na koniec 2015 r. wskaźnik obciążenia demograficznego osiągnął wartość 36,2 i był wyższy
w porównaniu ze wskaźnikiem dla województwa, który wynosił 32,60; oraz dla Polski – 30,20.
Świadczy to o tym, że społeczeństwo Gminy Słupia szybko się starzeje. Pod względem zaludnienia
gmina należy do mało zaludnionych regionów województwa ze wskaźnikiem 40 osób/ km2.
Demografia w poszczególnych sołectwach
Najliczniejszym sołectwem w gminie jest Słupia liczący 781 mieszkańców oraz Rożnica
Najmniej liczne są sołectwa Wielkopole 118 mieszkańców oraz Rawka 132 mieszkańców.

527.
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Tabela 19 Procentowy podział liczby mieszkańców poszczególnych sołectw do ogółu mieszkańców
Gminy Słupia
Sołectwo
2013
2014
2015
% w 2015
Dąbrowica
173
172
172
3,88%
Jasieniec
218
220
220
4,96%
Nowa Wieś
272
274
273
6,15%
Nowy Węgrzynów
167
167
167
3,76%
Obiechów
237
236
235
5,30%
Raszków
343
345
345
7,78%
Rawka
133
131
132
2,98%
Rożnica
537
532
527
11,88%
Sieńsko
454
467
468
10,55%
Słupia
790
790
781
17,61%
Sprowa
321
326
324
7,30%
Stary Węgrzynów
333
332
327
7,37%
Wielkopole
120
124
118
2,66%
Wywła
357
349
347
7,82%
Razem sołectwa
4455
4465
4436
100,00%
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Słupi, sierpień 2016
Kolejne tabele przedstawiają demografię w poszczególnych sołectwach w podziale na różne kategorie
wiekowe w latach 2013- 2015.
Tabela 20 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach – stan na 31.12.2013
Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2013
Przedział wiekowy
Sołectwo
0-6
7-15 lat 16-19
20-60 20-65 Od 60 Od 65 Razem Razem
K M K M K M
K
M
K
M
K
M
Dąbrowica
3
3
7
9
9
4
40
60
23
15
82
91
173
Jasieniec
8
7
7
9
8
3
53
84
23
18
99 119
218
Nowa Wieś
11 7
9
9
6
8
72
86
47
20
142 130
272
Nowy Węgrzynów 8
6
7
8
5
3
45
55
22
9
87
80
167
Obiechów
9
6 16 15 9
8
62
68
30
16
125 112
237
Raszków
9 15 12 20 6
6
86
112
53
28
163 180
343
Rawka
7
7 11 4
3
3
33
38
23
6
76
57
133
Rożnica
16 21 25 30 21 14
128
169
80
40
266 271
537
Sieńsko
23 19 24 19 12 5
137
137
55
29
246 208
454
Słupia
16 24 30 32 22 21
241
250
110
55
414 376
790
Sprowa
8
9 16 19 16 13
78
102
38
26
155 166
321
Stary Węgrzynów 4
9 27 14 32 9
69
113
41
17
172 161
333
Wielkopole
3
6
6
3
5
5
32
39
14
7
60
60
120
Wywła
16 13 8 21 9
7
110
112
43
19
186 171
357
Razem sołectwa 141 152 205 212 163 109 1186 1425
602
305 2273 2182 4455
Źródło: Dane Ewidencja ludności Urzędu Gminy Słupia
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Tabela 21 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach – stan na 31.12.2014
Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2014
Przedział wiekowy
Sołectwo
0-6
7 15
16-19
20-60 20-65 od 60 od 65
Razem Razem
K M K M K M
K
M
K
M
K
M
3
4
8
7
7
5
41
60
24
15
82
90
Dąbrowica
172
7 10 9
9
5
2
57
83
20
18
98 122
Jasieniec
220
11 9
9 10 5
7
71
86
48
21
143 131
Nowa Wieś
274
3
7 10 6
3
45
55
24
9
87
80
Nowy Węgrzynów 7
167
11 5 16 16 7
4
63
73
28
17
124 112
Obiechów
236
10 13 10 21 7
5
89
114
56
26
166 179
Raszków
345
7
4
9
7
5
3
32
37
23
6
75
56
Rawka
131
16
24
18
27
21
16
126
170
76
42
256
276
Rożnica
532
27
19
22
21
9
8
138
140
60
29
251
216
Sieńsko
467
20 27 28 30 20 22
236
250
114
53
412 378
Słupia
790
12 11 15 16 14 11
81
104
36
27
158 168
Sprowa
326
5 26 12 32 9
73
114
41
20
175 157
Stary Węgrzynów 4
332
3
6
6
2
5
5
35
42
15
6
63
61
Wielkopole
124
13 13 6 17 10 9
109
114
44
18
179 170
Wywła
349
307 2269 2196 4465
Razem sołectwa 151 153 189 205 153 109 1196 1442 609
Źródło: Dane Ewidencja ludności Urzędu Gminy Słupia
Tabela 22 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach – stan na 31.12.2015
Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2015
Przedział wiekowy
Sołectwo
0-6
7-15 lat 16-19
20-60 20-65 Od 60 Od 65 Razem Razem
K M K M K M
K
M
K
M
K
M
3
3
8
7
7
4
40
61
25
15
82
90
Dąbrowica
172
7
9
9
9
4
3
58
83
21
20
98
122
Jasieniec
220
8
9
8
10
8
6
72
86
47
23
142
131
Nowa Wieś
273
5
3
9
10
3
3
46
55
24
12
87
80
Nowy Węgrzynów
167
9
5 16 10 7
8
64
71
30
19
124 111
Obiechów
235
8 11 10 21 8
7
84
115
59
30
165 180
Raszków
345
5
2 11 8
5
3
31
38
24
8
75
57
Rawka
132
15 23 16 23 20 19
127
167
81
44
253 274
Rożnica
527
24 16 23 19 11 12
135
140
62
35
252 216
Sieńsko
468
19
20
29
33
16
18
234
248
119
54
411
370
Słupia
781
10
8
13
17
15
12
83
103
43
29
157
167
Sprowa
324
5
5
23
11
24
8
78
113
42
20
171
156
Stary Węgrzynów
327
3
6
4
2
5
4
34
41
15
5
60
58
Wielkopole
118
10 11 9 17 6
8
111
114
47
21
179 168
Wywła
347
639
335 2256 2180 4436
Razem sołectwa 131 131 188 197 139 115 1197 1435
Źródło: Dane Ewidencja ludności Urzędu Gminy Słupia
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Analiza wzrostu/spadku liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy Słupia w
latach 2013-2015
Analizując dynamikę wzrostu/spadku liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach wzięto pod
uwagę liczbę mieszkańców na koniec 2013 i 2015 i porównano je ze sobą. Liczba mieszkańców
gminy w tym okresie zmniejszyła się łącznie o 29 osób. Najwięcej mieszkańców ubyło w sołectwach:





Rożnica – 10 osób,
Wywła -10 osób,
Słupia – 9 osób,
Stary Węgrzynów – 6 osób,

Najwięcej mieszkańców przybyło natomiast w sołectwie Sieńsko 14 osób.
Tabela 23 Analiza wzrostu/spadku liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy Słupia
Sołectwo

2013

2014

2015

Wzrost/ spadek

Dąbrowica
173
172
172
-1
Jasieniec
218
220
220
2
Nowa Wieś
272
274
273
1
Nowy Węgrzynów
167
167
167
0
Obiechów
237
236
235
-2
Raszków
343
345
345
2
Rawka
133
131
132
-1
Rożnica
537
532
527
-10
Sieńsko
454
467
468
14
Słupia
790
790
781
-9
Sprowa
321
326
324
3
Stary Węgrzynów
333
332
327
-6
Wielkopole
120
124
118
-2
Wywła
357
349
347
-10
Razem sołectwa
4455
4465
4436
-19
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności Urzędu Gminy Słupia

Analiza wzrostu/spadku liczby mieszkańców do 18 r. ż. w poszczególnych sołectwach gminy
Słupia w latach 2013-2015
Analizując dynamikę wzrostu/spadku liczby mieszkańców do 18 r. ż. w poszczególnych sołectwach
wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców w wieku do 18 roku życia dla całej Gminy 769 tj. 17,34%.
Sołectwa porównano ze sobą. 7 sołectw ma % udział mieszkańców do 18 roku życia mniejszy niż
średnia dla gminy są to:








Dąbrowica 13,95%
Jasieniec 16,36%
Nowa Wieś 15,02%
Raszków 16,81%
Słupia 14,21%
Wielkopole 15,25%
Wywła 15,85%
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Największy odpływ osób młodych w analizowanym okresie nastąpił natomiast w sołectwie
Wielkopole -4,75% . Najmłodsze społeczeństwo ma sołectwo Stary Węgrzynów
20,80%
społeczeństwa to osoby do 18 r. ż.
Tabela 24 Liczba mieszkańców do 18 roku życia w poszczególnych sołectwach Gminy Słupia

Sołectwo

% ogółu
% ogółu
% ogółu
2013 mieszkańców 2014 mieszkańców 2015 mieszkańców Spadek/Wzrost
sołectwa
sołectwa
sołectwa

Dąbrowica
30
17,34%
27
15,70%
24
13,95%
-3,39%
Jasieniec
36
16,51%
38
17,27%
36
16,36%
-0,15%
Nowa Wieś
44
16,18%
46
16,79%
41
15,02%
-1,16%
Nowy Węgrzynów 33
19,76%
29
17,37%
29
17,37%
-2,40%
Obiechów
53
22,36%
50
21,19%
48
20,43%
-1,94%
Raszków
63
18,37%
62
17,97%
58
16,81%
-1,56%
Rawka
34
25,56%
33
25,19%
29
21,97%
-3,59%
Rożnica
113
21,04%
108
20,30%
97
18,41%
-2,64%
Sieńsko
93
20,48%
100
21,41%
97
20,73%
0,24%
Słupia
125
15,82%
121
15,32%
111
14,21%
-1,61%
Sprowa
69
21,50%
65
19,94%
58
17,90%
-3,59%
Stary Węgrzynów 78
23,42%
74
22,29%
68
20,80%
-2,63%
Wielkopole
24
20,00%
23
18,55%
18
15,25%
-4,75%
Wywła
64
17,93%
57
16,33%
55
15,85%
-2,08%
Razem sołectwa 859
19,28%
833
18,66%
769
17,34%
-1,95%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności Urzędu Gminy Słupia

Analiza wzrostu/spadku liczby mieszkańców w wieku SENIORA2. w poszczególnych sołectwach
gminy Słupia w latach 2013-2015
Analizując dynamikę wzrostu/spadku liczby mieszkańców w wieku SENIORA w poszczególnych
sołectwach wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców w wieku – kobiety powyżej 60 r.ż, mężczyźni
powyżej 65 r. ż. Ilość osób w takim przedziale wiekowym dla całej gminy wynosi 974 tj. 21,96%.
Sołectwa porównano ze sobą. Aż w 7 sołectw ma % udział mieszkańców w wieku SENIORA większy
niż średnia dla gminy. Sołectwa te zaznaczono kolorem w poniższej tabeli. Najmniej korzystna
sytuacja występuje w sołectwie Raszków, gdzie ludność w wieku SENIORA stanowi aż 25,80%
mieszkańców.

2

Na potrzeby niniejszego opracowanie określono w następujący sposób wiek seniora – kobiety w wieku
powyżej 60 r. ż, mężczyźni powyżej 65 r. ż
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Tabela 25 Procentowy udział mieszkańców w wieku SENIORA w poszczególnych sołectwach Gminy
Słupia w latach 2013-2015

Sołectwo

% ogółu
% ogółu
% ogółu
2013 mieszkańców 2014 mieszkańców 2015 mieszkańców
sołectwa
sołectwa
sołectwa

Spadek/
Wzrost

Dąbrowica
38
21,97%
39
22,67%
40
23,26%
1,29%
Jasieniec
41
18,81%
38
17,27%
41
18,64%
-0,17%
Nowa Wieś
67
24,63%
69
25,18%
70
25,64%
1,01%
Nowy Węgrzynów
31
18,56%
33
19,76%
36
21,56%
2,99%
Obiechów
46
19,41%
45
19,07%
49
20,85%
1,44%
Raszków
81
23,62%
82
23,77%
89
25,80%
2,18%
Rawka
29
21,80%
29
22,14%
32
24,24%
2,44%
Rożnica
120
22,35%
118
22,18%
125
23,72%
1,37%
Sieńsko
84
18,50%
89
19,06%
97
20,73%
2,22%
Słupia
165
20,89%
167
21,14%
173
22,15%
1,27%
Sprowa
64
19,94%
63
19,33%
72
22,22%
2,28%
Stary Węgrzynów
58
17,42%
61
18,37%
62
18,96%
1,54%
Wielkopole
21
17,50%
21
16,94%
20
16,95%
-0,55%
Wywła
62
17,37%
62
17,77%
68
19,60%
2,23%
Razem sołectwa
907
20,36%
916
20,52%
974
21,96%
1,60%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności Urzędu Gminy Słupia

Analiza kapitału społecznego
Kapitał społeczny zwykle oceniany jest następujących kategoriach: aktywność obywatelska, mierzona
między innymi udziałem w wyborach i zaangażowaniem w działalność organizacji społecznych,
zaradność mieszkańców, połączona z chęcią współpracy i pomagania innym (np. pomoc sąsiedzka),
wzajemny poziom zaufania i bezpieczeństwa mieszkańców (również socjalnego), religijność oraz
niski poziom występowania patologii społecznych. Analizując kapitał społeczny wzięto pod uwagę
m.in.:
 organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) działające w poszczególnych sołectwach,
 frekwencję wyborczą.
Obecnie na terenie Gminy Słupia funkcjonuje 28 organizacji społecznych (pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych). W poniższej tabeli przedstawiony został wykaz tych
organizacji. Inicjatywy podejmowane przez mieszkańców zorganizowanych w stowarzyszeniach
świadczą o dużym potencjale kapitału ludzkiego. Mieszkańcy Gminy Słupia angażują się w wiele
inicjatyw społecznych, czego wyrazem jest działalność ochotniczych straży pożarnych. Po wielu
latach zapomnienia reaktywowane zostały również koła gospodyń wiejskich.
Tabela 26 Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy
Koła Gospodyń Wiejskich
Miejscowość

Nr rej.

Słupia J.

55

Dąbrowica

52
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Nowy Węgrzynów

53

Obiechów

54

Rożnica

56

Sieńsko

57

Sprowa

58

Nowa Wieś

74

Wywła

244

Raszków

46

Stary Węgrzynów

360

Jasieniec

131
Ochotnicze Straże Pożarne

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBROWICY
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASIEŃCU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OBIECHOWIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RASZKOWIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROŻNICY
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIEŃSKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUPI
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SPROWIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WĘGRZYNOWIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYWLE
Nazwa organizacji
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JASIEŃCU W LIKWIDACJI
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU WSI STARY WĘGRZYNÓW,
NOWY WĘGRZYNÓW I OKOLIC
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ W OBIECHOWIE
"PŁOMYCZEK"
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU
GMINY W SŁUPI JĘDRZEJOWSKIEJ
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 27 Dane dotyczące aktywności wyborczej mieszkańców Gminy Słupia podczas wyborów
prezydenckich w 2015r. na tle innych gmin

Nazwa jednostki

Liczba
wyborców
uprawnionych
do głosowania

Liczba
wydanych
kart

frekwencja

Głosy
ważne

Gmina WODZISŁAW

6077

2916

47.98 %

2887

Gmina SĘDZISZÓW

10492

5310

50.61 %

5230

Gmina MAŁOGOSZCZ

9287

5052

54.40 %

5000

Gmina SŁUPIA w tym:

3612

1682

46.57 %

1665

Remiza Strażacka
Rożnica 209
786
358
45,55%
355
28-350 Słupia
Świetlica Wiejska
Słupia 95
1371
727
53,03%
716
28-350 Słupia
Remiza Strażacka
Raszków 51
552
226
40,94%
225
28-350 Słupia
Szkoła Podstawowa
Obiechów 47
903
371
41,09%
369
28-350 Słupia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisja Wyborczej sierpień 2016r.

Jak widać w powyższej tabeli aktywność wyborcza mieszkańców Gminy Słupia była
w stosunku do innych gmin powiatu jędrzejowskiego.

niższa

Analiza ilościowa problemów w sferze środowiskowej

Analizując aspekty środowiskowe wzięto pod uwagę w szczególności negatywne zjawiska dotyczące
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska
(zwłaszcza na obszary chronione).
Oceny realizowane przez WIOŚ w Kielcach wskazują, że na całym obszarze województwa
świętokrzyskiego notuje się w powietrzu niskie stężenia: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku
węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu. Najpoważniejszym problemem związanym z jakością
powietrza w strefie świętokrzyskiej są występujące głównie w sezonie grzewczym, wysokie,
ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10. Kolejnym, szczególnie trudnym do rozwiązania
problemem są znaczne przekroczenia poziomu docelowego B(a)P – powstającego w procesach
niepełnego spalania paliw stałych: węgla, drewna, a także odpadów. W miesiącach letnich notowane
są również epizody podwyższonych stężeń ozonu w powietrzu.
W ramach Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzone zostały
analizy jakości powietrza na obszarze stref województwa świętokrzyskiego, z zastosowaniem modelu
dyspersji zanieczyszczeń, umożliwiające uzyskanie informacji o poziomach stężeń pyłu zawieszonego
PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Na podstawie wyników uzyskanych z procesu modelowania
dyspersji zanieczyszczeń określono obszary występowania przekroczeń wartości normatywnych na
obszarze każdej strefy. Na obszarze strefy świętokrzyskiej zdiagnozowano obszary przekroczeń:
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dopuszczalnego poziomu określonego dla stężeń średniorocznych pyłu PM10. Przekroczenia
wartości 40 µg/m3 wystąpiły na obszarach miejskich, wiejskich i rolniczych strefy o łącznej
powierzchni 4,95 km2 . Szacowana liczba mieszkańców narażonych to 7 003 osób;
dopuszczalnego poziomu określonego dla stężeń średniodobowych pyłu PM10. Obszary, na
których przez więcej niż 35 dni w roku występują przekroczenia wartości stężeń 24godzinnych pyłu PM10 wynoszących 50 µg/m³ wskazano w 80 gminach w 12 powiatach
województwa świętokrzyskiego. Obszary te zajmują łączną powierzchnię: 447,6 km2 .
Szacowana liczba mieszkańców narażonych to 389 290 osób;
dopuszczalnego poziomu określonego dla stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 (wartość
normatywna powiększona o margines tolerancji wynoszącą 26 µg/m³). Obszar przekroczeń
zajmuje łączną powierzchnię: 12,15 km2 . Szacowana liczba mieszkańców narażonych to 29
014 osób;
docelowego poziomu benzo(a)pirenu – na obszarze całej strefy świętokrzyskiej o łącznej
powierzchni: 11 601 km2 . Liczba mieszkańców narażonych to 1 071 tys. osób.

Zagrożenie powodziowe
Gmina Słupia nie leży na terenach zalewowych – o czym świadczy poniższa mapa.
Mapa 3 Zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Słupia

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/
Legenda
Obszar zagrożenia powodziowego
 Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi (nie występuje)
Drogi
krajowe
wojewódzkie
Pokrycie terenu
 wody powierzchniowe
 tereny zantropogenizowane
 tereny rolne
 lasy

Strona 35 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023
Azbest pozostający do utylizacji na terenie gminy
Jak wynika z poniższej tabeli na terenie gminy pozostaje jeszcze do utylizacji 3 972 707 kg azbestu
z czego najwięcej pozostaje w 3 sołectwach:




Sieńsko 558 649 kg co stanowi 14,06% ogółu azbestu występującego na obszarze gminy,
Rożnica 540 428 kg (13,60%),
Wywła 404 668 kg (10,19%).
Tabela 28 Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Słupia w podziale na sołectwa
Ilość w kg stan na
% do
L.p.
Sołectwo
dzień 31.12.2015
ogółu
1.
Dąbrowica
217 833
5,48%
2.
Jasieniec
258 535
6,51%
3.
Nowa Wieś
184 290
4,64%
4.
Nowy Węgrzynów
157 315
3,96%
5.
Obiechów
226 586
5,70%
6.
Raszków
258 950
6,52%
7.
Rawka
140 182
3,53%
8.
Rożnica
540 428
13,60%
9.
Sieńsko
558 649
14,06%
10.
Słupia
208 856
5,26%
11.
Sprowa
313 062
7,88%
12.
Stary Węgrzynów
387 803
9,76%
13.
Wielkopole
115 550
2,91%
14.
Wywła
404 668
10,19%
Razem
3 972 707
100,00%
Źródło: Dane Urzędu Gminy Słupia

Mapa 4 Obszary gminy na których występuje azbest

Źródło: http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/geoserwis.html
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Obszary chronione i cenne przyrodniczo
Na terenie Gminy Słupia występują:





Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu,
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy,
34 pomniki przyrody,
1 użytek ekologiczny – Czarny Las
Mapa 5 Obszary chronione na terenie Gminy Słupia

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Legenda: Rezerwaty Parki Krajobrazowe Parki Narodowe Obszar Chronionego Krajobrazu
Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe Natura 2000 – obszary ptasie Natura 2000 Obszary
siedliskowe

Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu3 wchodzi w granice mezoregionów
Garbu Wodzisławskiego, Wyżyny Miechowskiej i w małym fragmencie Płaskowyżu Jędrzejowskiego
(w okolicach Słupi), będących elementami makroregionu geograficznego Niecki Miechowskiej. Jest to
ważny obszar wododziałowy Nidy, Pilicy i Wisły. Na terenach płaskowyżu Jędrzejowskiego i Garbu
Wodzisławskiego odsłaniają się osady margliste i opoki kredy środkowej w formie szerokich
spłaszczonych garbów ogołoconych z pokryw osadów lodowcowych, które zachowały się w dnach
stosunkowo wąskich obniżeń. W kierunku płd. na osadach kredowych pojawiają się początkowo płaty,
a następnie zwarta pokrywa osadów lessowych, które całkowicie dominują w krajobrazie Wyżyny
Miechowskiej. W M-DOChK zachowała się szata roślinna, która należy do najbardziej interesującej
na terenie całej Niecki Nidziańskiej. Na jej bogactwo składają się lasy wśród których największe
znaczenie biocenotyczne, naukowe i dydaktyczne maja zbiorowiska grądowe i świetlistej dąbrowy.
Stosunkowo duże dobrze wykształcone ich kompleksy zachowały się w okolicach Miechowa, Książa
Wielkiego, Wodzisławia, Tunelu, Kozłowa i Słupi. Najpiękniejsze ich fragmenty chronione są w
czterech rezerwatach leśnych: Kwiatków, Kępie, Na Wyżynie Miechowskiej, Lipny Dół i Lubcza, a
kilka innych równie cennych zbiorowisk leśnych proponowanych jest do objęcia ochrona rezerwatową
m. in. w: uroczysku Chrusty, Sadkach, Bugaju, koło Wodzisławia, Tunelu i w innych okolicach.
3

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.356
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Zbiorowiska te z uwagi na dużą zmienność siedlisk spowodowaną bogatą rzeźbą terenu, są bardzo
bogate pod wzgledem florystycznym. Występuje w nich wiele gatunków rzadkich i chronionych m.
in.: zawilec wielkokwiatowy, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, róża francuska, kokoryczka
okółkowa, bluszcz pospolity i inne. Na odlesionych pagurkach lesowych i stromych zboczach
wąwozów lesowych rozwijają się bogate florystycznie i kwietne murawy stepowe z udziałem bardzo
wielu rzadkich w skali kraju i chronionych gatunków roslin, m. in.: dziewięćsiła popłocholistnego,
dziewięćsiła bezłodygowego, powojnika prostego, miłka wiosennego, wisienki stepowej i innych.
Tabela 29 Obszary Chronione na terenie gminy

Nazwa
obszaru

MiechowskoDziałoszycki
Obszar
Chronionego
Krajobrazu

Data
utworzenia

1995-09-29 Rozporządzenie
Nr 12/95
Wojewody
Kieleckiego
Dz. Urz. Woj.
Kieleckiego Nr
21 poz. 145

Powierzchnia
[w ha]

41 152

Dane aktu prawnego
o utworzeniu,
ustanowieniu lub
wyznaczeniu

Gmina

Opis przebiegu
granicy

Opis

Położony w zach.-płd.
Uchwała Nr
części województwa,
XXXV/622/13
obejmuje obszary
Sejmiku
źródłowe i górne
Województwa
W Załączniku Nr
odcinki Nidzicy i
Świętokrzyskiego z
1 do Uchwały Nr
Szreniawy. Funkcje
części obszarów
dnia 23 września
XXXV/622/13
tego obszaru to
gmin: Działoszyce,
2013 r. dotycząca
Sejmiku
retencyjna,
Imielno, Michałów,
wyznaczenia
Województwa
wodochronna i
Sędziszów, Słupia,
MiechowskoŚwiętokrzyskiego glebochronna lasów,
Wodzisław
Działoszyckiego
z dnia 23
głównie położonych w
Obszaru Chronionego
września 2013 r.
wododziale Nidy i
Krajobrazu (Dz. Urz.
Pilicy. Doliny rzeczne
Woj. Święt. poz.
są także ważnymi
3314)
korytarzami
ekologicznymi.

Źródło: Rejestr RDOŚ stan na 14.12.2015 r.

Strona 38 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy
Ostoja położona jest w Krainie Świętokrzyskiej, w okręgu: Włoszczowsko-Jędrzejowskim. Flora ma
tu charakter przejściowy. Występują w niej duże, w większości naturalne kompleksy leśne (grądy, lasy
mieszane świeże i wilgotne oraz w dolinach rzecznych lasy łęgowe i olsy). Meandrująca rzeka Pilica,
której towarzyszą liczne starorzecza, tworzy malowniczą dolinę. Wzdłuż koryta ciągną się gęste
zarośla wierzbowe, oraz lasy nadrzeczne, o silnie zróżnicowanych drzewostanach, którym towarzyszą
podmokłe łąki, charakteryzujące się dużą różnorodnością biologiczną, bogactwem fauny i flory,
zwłaszcza gatunków związanych z siedliskami wilgotnymi. Często występują tu bagna i torfowiska.
Ich powierzchnia systematycznie się kurczy w wyniku naturalnych zmian sukcesyjnych oraz zabiegów
melioracyjnych.

http://www.natura2000.tbop.org.pl/node/28
Ostoja obejmuje jeden z większych ciągów ekologicznych zlokalizowanych w naturalnych dolinach
rzecznych w kraju. Razem z ostoją Suchy Młyn Dolina Pilicy tworzy duży ciąg siedlisk naturowych.
Występują tutaj zbiorowiska łąkowe: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) i świeże łąki
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), bardzo dobrze zachowane lasy łęgowe, bory
bagienne, rzadziej bory chrobotkowe. Znaczne zbiorniki wodne z roślinnością wodną, siedliska muraw
na piaskowych. W ostoi zlokalizowane są liczne populacje roślin chronionych i ginących – jest ich
ponad 60 gatunków.Z punktu widzenia ochrony fauny „Dolina Pilicy” należy do najistotniejszych
ostoi NATURA 2000 w Polsce środkowej. Jedne z najliczniejszych i najlepiej zachowanych populacji
w tej części kraju posiadają tu: bóbr europejski Castor fiber, traszka grzebieniastaTriturus
cristatus (NT), kumak nizinny Bombina bombina, minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (NT)
koza Colitis taenia, głowacz białopłetwy Cottus gobio, trzepla zielona Ophiogomphus cecilia,
czerwończyk fioletek Lycaena helle (VU) i zatoczek łamliwy Anisus vorticulus (NT). Przy czym
populacje trzepli zielonej, czerwończyka fioletka i zatoczka łamliwego należą do kluczowych w skali
kraju.W Dolinie Pilicy znajdują się rozlewiska, pośród których występują liczne mikrosiedliska
dogodne dla występowania poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana. Pilica i jej dopływy są
dobrym siedliskiem również dla występowania skójki gruboskorupowej Unio crassus.W ostoi istotne
w skali regionu są populacje: pachnicy dębowej Osmoderma eremita (VU), piskorza Misgurnus
fossilis (NT), modraszka telejusa Maculinea teleius (LC) i modraszka nausitousa Maculinea
nausithous (LC). Potwierdzenia wymaga występowanie podawanych z terenu ostoi: kreślinka
nizinnego Graphoderus bilineatus i kozy złotawej Sabanajewia aurata. Ostoja posiada bogaty zestaw
gatunków owadów i innych organizmów wpisanych na czerwoną listę lub wymienianych w
załącznikach do konwencji międzynarodowych. W Dolinie Pilicy licznie reprezentowane są
przyrodniczo cenne gatunki ptaków. Szczególne znaczenie mają populacje: bąka Botaurus stellaris,
błotniaka stawowego Circus aeruginosus, błotnika łąkowego Circus pygargus, orlika
krzykliwego Aquila pomarina, żurawia Grus grus czy jarzebatki Sylvia nisoria.
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http://www.natura2000.tbop.org.pl/node/28
Tabela 30 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000

L.p. Nazwa obszaru

1.

Dolina Górnej
Pilicy

Kod

Powierzchnia
w gminie
[ha]

Status obszaru

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Decyzja
Wykonawcza Komisji (UE) 2015/2369 z dnia
26.11.2015 r. w sprawie przyjęcia dziewiątego
zaktualizowanego wykazu terenów mających
PLH260018
1029,78
znaczenie dla Wspólnoty składających się na
kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana
jako dokument nr C(2015) 8191), (Dz. U. UE L
2015.338.34 z dn. 23.12.2015 r.)
Źródło: Rejestr RDOŚ stan na 05.05.2016r

Na terenie gminy znajduje się użytek ekologiczny o powierzchni 9,92 ha obejmujący kompleks leśny
„Czarny Las” ustalony Rozporządzeniem Nr 355/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23
listopada 2001r. Ochroną objęty jest obszar terenów leśnotorfowiskowo-wodnych, wraz
przylegającymi zespołami stawów, podmokłych łąk i enklaw śródleśnych. Występujące tu ekosystemy
muraw o charakterze stepowym oraz zbiorowisk roślin charakterystycznych dla mokradeł i bagien
mają ogromne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności obszaru.
Tabela 31 Użytki ekologiczne na terenie Gminy
Nr
rejestrowy
RDOŚ w
Kielcach

108

Nazwa użytku
ekologicznego
(jak w akcie
prawnym o
ustanowieniu)

Łąka
śródleśna,
mokradła i
bagna

Rodzaj użytku
ekologicznego
(jak w akcie
prawnym o
ustanowieniu)
śródpolne i
śródleśne oczka
wodne, bagna,
płaty
nieużytkowanej
roślinności

Data
utworzenia

2001-11-23

Pow.
[ha]

Obowiązująca podstawa
prawna wraz z
oznaczeniem miejsca
ogłoszenia aktu prawnego

9,92

Rozporządzenie
Wojewody
Świętokrzyskiego Nr
355/2001 z dnia 23
listopada 2001 r. w
sprawie uznania za użytki
ekologiczne (Dz. Urz.
Woj. Świętokrzyskiego z
dnia 27 listopada 2001 r.
Nr 124 poz. 1469)

Obręb
ewid.

Sprowa

Nr działek
ewidencyjnych

Opis
lokalizacji

1223, 1227

część działek
nr 1223, 1227,
oddział 168 h,
f i 169 c, i w
Leśnictwie
Czarny Las

Źródło: Rejestr RDOŚ stan na 10.12.2014r
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Tabela 32 Pomniki przyrody występujące na terenie Gminy

Numer
w rej.
RDOŚ

234

Nazwa pomnika
przyrody

źródło

Data
utworzenia

Opis pomnika

Wypływ wody występuje na
obszarze o wymiarach ok.. 15
m x 20 m. Woda wypływa w
licznych miejscach, bardzo
silnie pulsując. Odpływ wody
1987-10-02 następuje korytem szerokości
ok.. 2,2 m. Jest ono sztucznie
wyprostowane i pogłębione.
Wypływ stanowi interesujący
przykład źródła dolinowego,
podpływowego, pulsującego.
Woda wypływa ze szczelin,
silnie pulsując, spod drogi na
odcinku ok.. 11 m, a następnie
odpływa korytem szerokości
1987-10-02
ok.. 1,5 m. Źródło zostało
częściowo obudowane,
pomimo tego stanowi
interesujący przykład źródła
dolinowego, pulsującego.
dęby o średnicy pnia na wys.
2000-05-25 1,30 m od ziemi - 1,35 i 1,75
m, w wieku około 250 lat

235

źródło

724

dęby szypułkowe
szt. 2

816

wiąz górski

2008-11-06

817

lipa drobnolistna

818

klon jawor

Obwód
na
Wys.
wysokości
[m]
1,3 m
[cm]

Miejscowość

Obręb
ewidencyjny

Nr
działki

Opis lokalizacji

Dąbrowica

1

dok. 391

w centrum wsi, wśród
zabudowań wiejskich

Obiechów

4

w skarpie drogi pomiędzy
wsiami Obiechów i
dok. 453
Węgrzynów, naprzeciw
budynku nr 4

420, 545

30

Sprowa

10

1215/161

Nadleśnictwo Jędrzejów,
Leśnictwo Czarny Las
oddz. 161 b, h

w wieku około 250 lat

460

29

Słupia

10

306/1

rośnie w parku

2008-11-06

w wieku około 250 lat

430

23

Słupia

10

306/1

rośnie w parku

2008-11-06

w wieku około 150 lat

375

22

Słupia

10

306/1

rośnie w parku
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819

platan klonolistny

2008-11-06

w wieku około 180 lat

335

25

Słupia

10

306/1

rośnie w parku

820

lipa drobnolistna

2008-11-06

w wieku około 150 lat

320

24

Słupia

10

306/1

rośnie w parku

821

lipa szerokolistna

2008-11-06

w wieku około 160 lat

345

23

Słupia

10

306/1

rośnie w parku

822

sosna amerykańska,
2008-11-06
wejmutka

w wieku około 200 lat

370

24

Słupia

10

306/1

rośnie w parku

823

modrzew europejski 2008-11-06

w wieku około 200 lat

350

32

Słupia

10

306/1

rośnie w parku

824

klon zwyczajny

2008-11-06

w wieku około 170 lat

420

26

Słupia

10

306/1

rośnie w parku

825

jesion wyniosły

2008-11-06

w wieku około 170 lat

440

30

Słupia

10

306/1

rośnie w parku

828

lipa szerokolistna

2008-11-06

w wieku około 170 lat

325

22

Słupia

10

710

829

lipa drobnolistna

2008-11-06

w wieku około 190 lat

370

25

Słupia

10

183/2

830

lipa szerokolistna

2008-11-06

w wieku około 280 lat

470

27

Słupia

10

306/1

831

klon zwyczajny

2008-11-06

w wieku około 170 lat

415

13

Rożnica

8

418/5

832

jesion wyniosły

2008-11-06

w wieku około 170 lat

435

17

Rożnica

8

418/5

833

jesion wyniosły

2008-11-06

w wieku około 150 lat

380

24

Rożnica

8

418/5

834

buk zwyczajny

2008-11-06

w wieku około 190 lat

415

22

Rożnica

8

418/5

835

kasztanowiec
zwyczajny

2008-11-06

w wieku około 130 lat

360

19

Rożnica

8

418/2

836

robinia akacjowa

2008-11-06

w wieku około 170 lat

340

16

Rożnica

8

418/6

837

lipa drobnolistna

2008-11-06

w wieku około 170 lat

355

18

Rożnica

8

418/6

838

klon zwyczajny

2008-11-06

w wieku około 120 lat

290

19

Rożnica

8

418/5

839

lipa drobnolistna

2008-11-06

w wieku około 200 lat

395

12

Rożnica

8

418/3

rośnie na cmentarzu przy
kościele
rośnie na cmentarzu przy
kościele
rośnie w parku
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie obok budynku
sklepu
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840

lipa drobnolistna

2008-11-06

w wieku około 300 lat

720

18/12?

Rożnica

8

418/3

841

topola czarna

2008-11-06

w wieku około 170 lat

440

24

Raszków

6

96/100

842

topola czarna

2008-11-06

w wieku około 170 lat

435

24

Raszków

6

96/100

843

wiąz szypułkowy

2008-11-06

w wieku około 250 lat

440

29

Raszków

6

96/100

844

wiąz szypułkowy

2008-11-06

w wieku około 200 lat

370

22

Raszków

6

96/100

845

dąb szypułkowy

2008-11-06

w wieku około 300 lat

470

22

Raszków

6

96/100

846

jesion wyniosły

2008-11-06

w wieku około 170 lat

440

25

Raszków

6

96/100

848

lipa drobnolistna

2008-11-06

w wieku około 200 lat

380

26

Raszków

6

96/100

849

wiąz szypułkowy

2008-11-06

w wieku około 300 lat

385

16

Raszków

6

96/100

rośnie obok budynku
sklepu
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym
rośnie w Zespole
Pałacowo-Parkowym

Źródło: Rejestr RDOŚ pn. „Pomniki przyrody w województwie świętokrzyskim”, stan prawny 25-03-2016r.
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Analiza ilościowa problemów w sferze gospodarczej

Analizując sferę gospodarczą wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące niskiego stopnia
przedsiębiorczości. Liczba podmiotów gospodarczych na przestrzeni ostatnich lat ma tendencję
wzrostową.

Wykres 1: Liczba przedsiębiorstw na terenie gminy Słupia w latach 2010 -2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS sierpień 2016r.
Gmina Słupia posiada charakter rolniczy. Wśród form użytkowania terenu dominują użytki rolne
(82,58% powierzchni). Lasy i grunty leśne zajmują 13,39% powierzchni, natomiast pozostałe grunty,
w tym tereny zurbanizowane i nieużytki stanowią 0,91%
Charakter gminy w szczególności pod względem rozwojowym określa przede wszyskim produkcja
rolna stanowiąca główne progresywne źródło dochodów mieszkańców. Pozostałe kierunki upraw
i hodowli mają harakter uzupełniający i z upływem czasu ulegają pod względem ekonomicznym
margimnalizacji.
Atutem gminy są duże możliwości intensyfikacji produkcji ekologicznej, rozwijanej równolegle
z agroturystyką i ekoturystyką. Rolnictwo stanowi znaczący sektor w gospodarce gminy. Użytki rolne
stanowią 82,58% powierzchni terenu.
Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 8,39 ha. Działalność rolnicza stanowi podstawowe
źródło utrzymania. W produkcji roślinnej dominuje głównie uprawa pszenicy, jęczmienia, żyta
i ziemniaków. Teren posiada duże tradycje w hodowli trzody chlewnej i bydła.
W miejscowości Słupia funkcjonuje jedyna w województwie Stacja Doświadczalna Oceny Odmian,
prowadzi ona działalność badawczo – doświadczalna zakresie oceny wartości gospodarczej odmian
pod względem cech rolniczych i ogólnoużytkowych. Na terenie gminy brak jest większych zakładów
przemysłowych.
Istniejący sektor prywatny świadczy o aktywności zawodowej mieszkańców i chęci do samorealizacji.
Rozwój działalności sektora prywatnego, bez sektora państwowego również tworzy szansę rozwoju
gminy w kierunkach pozarolniczych lub wielofunkcyjny rozwój wsi.
Najwięcej ludzi dojeżdża do pracy w województwie śląskim (Huta Katowice). Istotnym czynnikiem
umożliwiającym podejmowanie pracy poza miejscem zamieszkania jest również funkcjonująca
fabryka Kotłów SEFAKO S.A. oraz PKP w sąsiedniej gminie Sędziszów. Wśród zakładów
produkcyjnych działającym na terenie gminy istotne miejsce zajmuje PPHU PROFPLAST produkcja
tworzyw sztucznych (płyty, rur, kształtek i opakowań).
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Liczbę gospodarstw oraz ich łączną powierzchnię przedstawia poniższa tabela.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Liczba
gospodarstw
Dąbrowica
29
Jasieniec
45
Nowa Wieś
35
Nowy Węgrzynów
22
Stary Węgrzynów
70
Obiechów
41
Raszków
60
Rawka
24
Rożnica
92
Sieńsko
94
Słupia
96
Sprowa
60
Wielkopole
14
Wywła
64
746
SUMA
Źródło: Dane UG Słupia
Wyszczególnienie

Powierzchnia
sołectwa w ha
976
629
381
10 160
804
1109
162
964
1 094
1 440
1 441
130
678
19 968

Analiza liczby firm zarejestrowanych w poszczególnych sołectwach w rejestrze REGON
Najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest w sołectwie Słupia – 21 co stanowi aż 37,50% ogółu firm
funkcjonujących na terenie gminy. W sołectwie Rawka nie ma natomiast żadnego podmiotu
gospodarczego.
Tabela 33 Liczba podmiotów zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej
Liczba działalności
Sołectwo
gospodarczych
Dąbrowica
5
Jasieniec
6
Nowa Wieś
9
Nowy Węgrzynów
4
Obiechów
8
Raszków
9
Rawka
Rożnica
12
Sieńsko
8
Słupia
51
Sprowa
4
Stary Węgrzynów
9
Wielkopole
4
Wywła
6
Razem
135
Źródło: Urząd Gminy Słupia
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Analiza lokalizacji obiektów noclegowo-gastronomicznych
Na terenie Gminy znajdują się dwa obiekty noclegowo-gastronomiczne:
- Raszków – Bodzioch Małgorzata - gospodarstwo agroturystyczne,
- Sieńsko – Sygut Anna – gospodarstwo agroturystyczne.
Analiza ilościowa problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
Analizując sferę przestrzenno-funkcjonalną wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące
niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu
technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania
rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych.

Gospodarka wodno-ściekowa
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupia wynosi zaledwie 20,08 km, co daje 27%
skanalizowania. Gmina jest również słabo zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej
wynosi 19,93, co stanowi 27% zwodociągowania gminy.

L.p.
1.
2.

Tabela 34 Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Słupia - stan na 05.05.2016
Stan na dzień
Wyszczególnienie
Jednostka miary
05.05.2016
Wskaźnik skanalizowania gminy
%
27
Długość sieci kanalizacji sanitarnej
km
20,08

3.

Podłączenia kanalizacyjne prowadzące do
budynków mieszkalnych

szt.

336

4.

Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki

szt.

165

5.

Ścieki odprowadzane do kanalizacji

m3 /mieszk./rok

11 235

Źródło: Dane Urzędu Gminy Słupia
Tabela 35 Wskaźniki zwodociągowania w Gminie Słupia
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

1.
2.

Wskaźnik zwodociągowania gminy
Długość sieci wodociągowej rozdzielczej

%
km

Stan na dzień
05.05.2016
27
19,93

3.

Podłączenia wodociągowe prowadzące do
budynków mieszkalnych

szt.

310

4.

Zużycie wody z wodociągów w
m3/mieszk./rok
gospodarstwach domowych
Źródło: Dane Urzędu Gminy Słupia

9 485
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W poszczególnych sołectwach dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i sieci gazowej
przedstawia się następująco:
Tabela 36 Dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i sieci gazowej w poszczególnych
sołectwach Gminy Słupia

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CZY SOŁECTWO POSIADA
WODOCIĄG KANALIZACJA
GAZ
Sołectwo
[TAK/NIE]
[TAK/NIE]
[TAK/NIE]
Dąbrowica
NIE
NIE
NIE
Jasieniec
NIE
NIE
NIE
Nowa Wieś
TAK
TAK
NIE
Nowy Węgrzynów
NIE
NIE
NIE
Obiechów
NIE
NIE
NIE
Raszków
NIE
NIE
NIE
Rawka
TAK
TAK
NIE
Rożnica
NIE
NIE
NIE
Sieńsko
NIE
NIE
NIE
Słupia
TAK
TAK
NIE
Sprowa
NIE
NIE
NIE
Stary Węgrzynów
NIE
NIE
NIE
Wielkopole
NIE
NIE
NIE
Wywła
TAK
TAK
NIE
Źródło: Dane Urzędu Gminy Słupia

Infrastruktura drogowa
Przez teren gminy przebiegają drogi gminne i powiatowe. Brak jest dróg wojewódzkich i krajowych.
Analiza stanu układu drogowego gminy wykazała, że posiada ona dostatecznie gęstą sieć uliczno drogową, która zabezpiecza jej powiązania wewnętrzne, a także w większości zewnętrzne.
Istotnym mankamentem są natomiast jeszcze słabe parametry techniczne tych dróg pod względem
jakościowym, jaki i funkcjonalnym. Ponadto występuje również brak jednorodności nawierzchni
drogowych na poszczególnych ciągach komunikacyjnych. Na terenie całej gminy istnieje potrzeba
modernizacji oświetlenia ulicznego i jego rozbudowy w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Tabela 37 Liczba kilometrów dróg w podziale na sołectwa oraz kategorię drogi
L.p.
Sołectwo
Gminne
Powiatowe Razem
1.
Dąbrowica
1,75
1,883
3,633
2.
Jasieniec
4,895
4,158
9,053
3.
Nowa Wieś
3,302
1,33
4,632
4.
Nowy Węgrzynów
4,611
2,162
6,773
5.
Obiechów
3,937
5,382
9,319
6.
Raszków
5,213
8,977
14,19
7.
Rawka
2,1
2,1
8.
Rożnica
10,088
5,659
15,747
9.
Sieńsko
5,232
6,97
12,202
10.
Słupia
8,387
7,199
15,586
11.
Sprowa
4,124
6,308
10,432
12.
Stary Węgrzynów
5,592
8,355
13,947
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13.
14.

Wielkopole
Wywła

1,33
4,885

1,065
4,532

Razem
65,446
63,98
Źródło: Dane Urzędu Gminy Słupia

2,395
9,417
129,426

Zabytki wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego
Na terenie gminy znajduje się 9 zabytków wpisanych do Rejestru przez Świętokrzyskiego
Konserwatora Zabytków.
Tabela 38 Zabytki na terenie gminy Słupia wpisane do rejestr zabytków nieruchomych
woj. świętokrzyskiego
L.p. Miejscowość

1.

2

3
4
5

Obiechów

Raszków

Rożnica
Sieńsko
Słupia

6

Słupia

7

Sprowa
Wywła

8
9

Zabytek
zespół kościoła par. pw. Nawiedzenia NMP: nr rej. 203 z
11.02.1967:
- kościół par., nr rej.: 383 z 15.01.1957
- kaplica grobowa Mieroszewskich,
- bramka w ogrodzeniu.
zespół pałacowo parkowy, nr rej.: 538 z 20.05.1970:
- pałac,
- zabudowania gospodarcze (spichlerz, stodoła, stajnia),
- park, nr rej.: 537 z 05.12.1957
park pałacowy, nr rej.: 529 z 05.12.1957 oraz 960 z
07.07.1977
park dworski, nr rej.: 530 z 05.12.1957 oraz 961 z
07.07.1977
kościół par. pw. św. Trójcy, nr rej.: 382 z 15.01.1957 oraz
208 z 11.02.1967
zespół pałacowy:
- pałac, nr rej.: 26 z 29.04.1947
- park, nr rej.: 26 z 29.04.1947 oraz 226 z 08.05.1972
park, nr rej.: 540 z 06.12.1957
„Kopiec Prusaków” z kopcem towarzyszącym – z
otoczeniem w granicach działki nr 290, decyzja z dn.
18.09.2013

Numer w rejestrze

A.142/1-3

A.143/1-3

A.144
A.145
A.146

A.147/1-2
A.148
A.920

„Kopiec Kosynierów (Grochowskiego)” z otoczeniem w
A.925
granicach działki nr 85, decyzja z dn. 31.12.2014
Źródło: Rejestr zabytków nieruchomych woj. świętokrzyskiego (stan z dnia 29.02.2016r.)
Wywła
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Dostęp do usług zdrowotnych na terenie gminy
Zgodnie z mapą potrzeb gmina charakteryzuje się niskim dostępem do usług, w tym usług
zdrowotnych.

Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURO-MED w Słupi
Na powyższych mapach niski dostęp do usług zdrowotnych na terenie gminy został określony na
podstawie następujących wskaźników:



liczba mieszkańców przypadających na jeden Zakład Opieki Zdrowotnej (w gminie Słupia
przypada 3007 pacjentów na 1 ZOZ)
mała liczba działań profilaktycznych w zakresie chorób (układu krążenia, odnotowywanych
gruźlic, raka piersi i szyjki macicy oraz badań prenatalnych).
Tabela 39 Liczba osób zapisanych do lekarza POZ w podziale na sołectwa
L.p.

Sołectwo

Ośrodek Zdrowia w Słupi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dąbrowica
Jasieniec
Nowa Wieś
Nowy Węgrzynów
Obiechów
Raszków
Rawka
Rożnica
Sieńsko
Słupia
Sprowa

110
133
179
101
162
219
104
311
287
636
236
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12.
13.
14.

Stary Węgrzynów
Wielkopole
Wywła

246
92
191
3007
Źródło NZOZ EURO-MED w Słupi

Dostęp do edukacji
Na terenie Gminy Słupia funkcjonują trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja:
 Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi
 Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Węgrzynowie
 Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi
 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Węgrzynowie
Podczas analizy problemów edukacyjnych występujących na terenie gminy wzięto pod uwagę:
 dla szkół podstawowych – zbiorcze wyniki sprawdzianu na zakończenie VI klas,
 dla gimnazjów – zbiorcze wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Poniżej przedstawiono dane na temat wyników z egzaminów przeprowadzonych w szkołach
podstawowych oraz gimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016.
Tabela 40 Wyniki szkół podstawowych ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku szkolnym
2015/2016 na terenie Gminy Słupia
język
polski

Część 1
Szkoła

matematyka

język angielski
Liczba
uczniów wynik
zdających w %
egzamin

Liczba
uczniów
zdających
egzamin

Wynik
w%

Wynik
w%

Wynik w %

1.

Szkoła Podstawowa
im. Zbigniewa Kopra
w Zespole Placówek
Oświatowych w Słupi

31

63,3

74,5

52,1

31

63,5

2.

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Specjalna
w Węgrzynowie

8

36,3

51,9

20,6

8

40,9

3.

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Armii
Krajowej w
Obiechowie

6

53,3

71,7

35,0

6

72,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi,
sierpień 2016r.
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Szkoła

Egzamin

Gimnazjum Publiczne
im. Romana
Czerneckiego w Słupi

Kraju

Liczba
uczniów
zdających
egzamin
34

64

62

67

69

69

Historia i WOS

34

51

50

55

56

56

Matematyka

34

43

44

47

48

49

Przedmioty przyrodnicze

34

48

44

51

52

51

Język angielski PP

32

60

60

64

63

64

Język angielski PR

32

41

40

44

43

45

Język niemiecki PP

2

91

50

46

58

57

Język polski

8

55

62

67

69

69

Historia i WOS

8

43

50

55

56

56

Matematyka

8

50

44

47

48

49

Przedmioty przyrodnicze

8

30

44

51

52

51

Język angielski PP

3

58

60

64

63

64

Język angielski PR

3

34

40

44

43

45

Język polski

Niepubliczne
Gimnazjum Specjalne w
Węgrzynowie

Województwie

W szkole

Powiecie

Gminie

Tabela 41: Wyniki szkół gimnazjalnych z egzaminu przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016
na terenie Gminy Słupia

Wyniki egzaminów w % punktów

Język niemiecki PP
5
34
50
46
58
57
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
Dane przedstawione powyżej wskazują, iż wyniki z wszystkich przedmiotów (oprócz języka
niemieckiego w Gimnazjum w Słupi) w Gimnazjum były niższe niż średnia dla powiatu,
województwa czy kraju. Uczniowie szkół podstawowych natomiast gorzej radzą sobie z przedmiotami
ścisłymi. W najbliższym czasie należy dokonać zarówno modernizacji bazy lokalowej jak i
dydaktycznej w poszczególnych placówkach edukacyjnych. Ważne jest również doposażenie szkół w
sprzęt/pomoce dydaktyczne (m.in. pracowni komputerowych, przyrodniczych czy też
matematycznych, itp.). należy zapewnić dzieciom możliwość uczestnictwa w zajęciach
wyrównawczych jak i rozwijających. Należy również zwiększyć zastosowanie nowoczesnych
technologii TIK w procesie nauczania. Dzieci w wieku przedszkolnym mają zapewniony dostęp do
podstawowych usług społecznych. Na terenie gminy znajduje się Publiczne Przedszkole w Słupi, które
wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi. Nieco inaczej wygląda sytuacja opieki nad
dziećmi do lat 3. Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden żłobek ani klub dziecięcy.
Dostęp do kultury na terenie gminy
Animatorem działań o charakterze kulturalnym w Gminie Słupia jest Urząd Gminy oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Słupi, które starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
mieszkańców w tym zakresie. Na terenie gminy podejmowane są liczne inicjatywy kulturalne.
W sołectwach zlokalizowane są budynki (świetlice, remizy), które przeznaczone są na działalność
kulturalną. Część z nich wymaga modernizacji. Istnieje również potrzeba stworzenia na terenie gminy
nowych przestrzeni integracyjno – rekreacyjnych dla mieszkańców.
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Tabela 42 Dostęp do infrastruktury społecznej na terenie poszczególnych sołectw gminy

L.p.

Sołectwo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dąbrowica
Jasieniec
Nowa Wieś
Nowy Węgrzynów
Obiechów
Raszków
Rawka
Rożnica
Sieńsko
Słupia
Sprowa
Stary Węgrzynów
Wielkopole
Wywła
Razem

CZY SOŁECTWO POSIADA
BUDYNEK OSP +
BUDYNEK
BUDYNEK
ŚWIETLICA
BRAK TEGO TYPU
OSP
ŚWIETLICY
STANOWIĄ
OBIEKTÓW
JEDEN BUDYNEK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
10
1
Źródło: Dane Urzędu Gminy Słupia

Analiza ilościowa problemów w sferze technicznej
Analizując sferę techniczną wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące degradacji stanu
technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz
niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Mieszkalnictwo
Na terenie gminy zlokalizowanych było na koniec 2014 roku 1 551 mieszkań, w których znajduje
się 5 686 izb. Oznacza to, że uśredniając, każde mieszkanie składa się z 3,6 izb. Wszystkie
mieszkania zlokalizowane na terenie Gminy Słupia mają łączną powierzchnie użytkową 126 405 m².
Zmiany w ilości mieszkań na terenie Gminy Słupia w latach 2010 – 2014 przedstawia się następująco:
 2010r. – 1 537 mieszkania
 2011r. – 1 538 mieszkania
 2012r. – 1 540 mieszkań
 2013r. – 1 540 mieszkań
 2014r. – 1 551 mieszkania
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3 Zasięg przestrzenny obszaru/obszarów rewitalizacyjnych tj. określenie w oparciu
o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych
Programem Rewitalizacji zostanie objętych zatem 13,37% mieszkańców i 0,91% powierzchni Gminy
Słupia.
Tabela 43 Delimitacja obszarów rewitalizacji ze względu na limit liczby mieszkańców i powierzchni
Ujęto w rewitalizacji
Miejscowość

Liczba mieszkańców

Powierzchnia

Dąbrowica

44

41 016,68 m2

Jasieniec

6

76 505,39 m2

Nowa Wieś

39

37 659,13 m2

Nowy Węgrzynów

12

45 400,66 m2

Obiechów

39

95 192,65 m2

Raszków

29

60 650,40 m2

Rawka

20

9 120,43 m2

Rożnica

38

73 203,02 m2

Sieńsko

108

144 507,98 m2

Słupia

152

239 785,15 m2

Sprowa

22

107 705,84 m2

Stary Węgrzynów

52

36 734,32 m2

Wielkopole

23

12 002,10 m2

Wywła

9

6 126,41 m2

Razem:

593

985 610,01 m2

13,37%

0,91%

Źródło: Dane Urzędu Gminy Słupia
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Mapa 6 Dąbrowica – obszar rewitalizacji nr 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl

Strona 54 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023

Mapa 7 Jasieniec – obszar rewitalizacji nr 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
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Mapa 8 Nowa Wieś – obszar rewitalizacji nr 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
Mapa 9 Nowy Węgrzynów – obszar rewitalizacji nr 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
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Mapa 10 Obiechów – obszar rewitalizacji nr 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
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Mapa 11 Raszków – obszar rewitalizacji nr 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
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Mapa 12 Rawka – obszar rewitalizacji nr 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
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Mapa 13 Rożnica– obszar rewitalizacji nr 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
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Mapa 14 Sieńsko– obszar rewitalizacji nr 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
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Mapa 15 Słupia – obszar rewitalizacji nr 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
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Mapa 16 Sprowa– obszar rewitalizacji nr 11

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
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Mapa 17 Stary Węgrzynów– obszar rewitalizacji nr 12

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
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Mapa 18 Wielkopole – obszar rewitalizacji nr 13

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl
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Mapa 19 Wywła– obszar rewitalizacji nr 14

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl

Strona 66 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023

4. Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji)

Celem strategicznym Programu Rewitalizacji do osiągnięcia w perspektywie roku 2023 jest:

Przywrócenie ładu przestrzennego, poprawa warunków życia mieszkańców oraz ożywienie
społeczno-gospodarcze obszarów kryzysowych na terenie Gminy Słupia.

Cele operacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.

Odbudowa więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach inicjatyw
lokalnych.
Redukcja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego poprzez zagospodarowanie
terenów na cele rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne i kulturalne.
Budowa obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje kulturalne /edukacyjne/ turystyczne.
Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, szczególnie w sektorze usług.
Poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez modernizację infrastruktury drogowej i około drogowej.

Realizacji powyższych celów służą działania (omówione w dalszej części opracowania), które są
względem siebie komplementarne – jedno zadanie potrzebuje drugiego, aby osiągnąć zamierzone cele.
Projekty wymienione do realizacji mają poza tym pozytywny wpływ na polityki horyzontalne Unii
Europejskiej takie jak: politykę zatrudnienia, politykę równych szans, politykę rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, politykę ochrony środowiska.
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5. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom
rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie
negatywnych zjawisk
Rewitalizacja gminy Słupia koncentruje się na trzech głównych obszarach:




rozwój gospodarczy - nowe miejsca pracy oraz warunkowanie powstawania nowych podmiotów
gospodarczych, rozpowszechnianie i ułatwianie aktywności gospodarczej (np. uatrakcyjnienie oferty
inwestycyjnej),
rozwój społeczny – działania koncentrujące się na zapobieganiu patologiom i wykluczeniu
społecznemu (przestępczości, marginalizacji, bezrobociu) oraz mające na celu wzrost poziomu
integracji mieszkańców Słupi,
rozwój infrastrukturalno - przestrzenny – remont obiektów użyteczności publicznej, dostosowanie
infrastruktury publicznej do osób niepełnosprawnych, kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni
publicznej, budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej, budowa miejsc stanowiących
miejsce rozrywki i integracji dla mieszkańców.

Dzięki podjętym działaniom zostaną osiągnięte cele społeczne, ekonomiczne, przestrzenne
i ekologiczne:


Cele społeczne to przede wszystkim tworzenie nowych lub utrzymanie istniejących miejsc pracy.
Zmierzają one do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwój usług publicznych, tworzenie
nowych terenów rekreacyjnych, sportowych, rozwój funkcji kulturalnych. Celem o charakterze
społecznym może być chęć zachowania dziedzictwa kulturowego, budowa lub adaptacja budynków
użyteczności publicznej na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne czy sportowe. Przykładem może
być budowa chodnika lub ścieżki rowerowej poprawiającej bezpieczeństwo mieszkańców i
jednocześnie tworzące „bodziec” do zwiększenia aktywności fizycznej.
 Cele ekonomiczne prowadzą do pozytywnych skutków ekonomicznych takich jak: wzrost dochodu
firm, wzrost wpływów podatkowych gminy, wzrost oddziaływania na rozwój różnych działalności
lokalnych, rozwój funkcji ponadlokalnych w stosunku do otaczającego zaplecza. Podstawową
korzyścią innowacyjnego zagospodarowania terenów zdegradowanych dla celów aktywności
gospodarczej są miejsca pracy, budowa nowych tras komunikacyjnych, rozbudowa lub przebudowa
infrastruktury także pod kątem osób niepełnosprawnych.
 Cele ekologiczne rewitalizacji terenów zdegradowanych obejmują eliminowanie negatywnych
oddziaływań, a także budowę lub przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie ochrony
środowiska na terenach zdegradowanych.
 Cele przestrzenne prowadzą do kształtowania nowego ładu przestrzennego miejscowości.
Wprowadzanie nowych elementów architektonicznych jest także sposobem promocji nowego
wizerunku miejscowości Słupia.
Dzięki projektom rewitalizacyjnym zwiększy się atrakcyjność całej miejscowości. Podejmowane
działania promocyjne zwrócą uwagę potencjalnych inwestorów. Program Rewitalizacji będzie również
oddziaływać pozytywnie na istniejące podmioty gospodarcze, jak również stwarzać będzie warunki do
powstawania nowych, co z kolei będzie mieć bezpośrednie przełożenie na podniesienie, jakości życia
mieszkańców.
Celem głównym Programu Rewitalizacji jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów gminy, na których
nasilają się niepożądane zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan i zagospodarowanie
przestrzeni.
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Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w czterech głównych aspektach:
- rozwój gospodarczy - tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej,
- rozwój społeczny - zapobieganie patologiom społecznym (bezrobocie, ubóstwo, przestępczości,
marginalizacji,...),
- rozwój infrastrukturalno - przestrzenny - zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty,
modernizację i konserwację obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska
- techniczny – modernizację obiektów publicznych będących w złym stanie technicznym np. obiektów
szkół, świetlic

Cele główne:
1. Redukcja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego na terenach kryzysowych.
2. Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców terenów
rewitalizacyjnych
3. Odnowienie zdegradowanych terenów na obszarze rewitalizacji oraz nadanie im nowych funkcji.
Cele szczegółowe:
1. Ożywienie społeczno-gospodarcze.
2. Poprawa ładu przestrzennego i estetyki Gminy Słupia.
3. Zaadaptowanie obiektów publicznych na cele: społeczne, kulturalne i gospodarcze.
4. Poprawa stanu infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych,
terenów zielonych, sportowych,
5. Ochrona środowiska.
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6. Lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Obszar rewitalizacji nr 1 – sołectwo Dąbrowica
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 1 obejmującego sołectwo Dąbrowica:

L.p.

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

3

Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 1 – sołectwo Dąbrowica
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Dąbrowica

15 000 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Dąbrowica

200 000 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000 zł

1
2

8
9

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie
miejscowości Dąbrowica

80 000,00 zł
240 000 zł
150 000 zł

1 000 000 zł
200 000,00 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Dąbrowicy
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danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
sołectwa Słupia (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 1 – sołectwo
Dąbrowica
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych, parafialnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Dąbrowicy
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Dąbrowica planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Dąbrowica już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Stowarzyszenia
3 Zakres realizowanych Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
zadań
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.) na terenie sołectwa działa 5 firm. Istnieje
potrzeba tworzenia nowych podmiotów m.in. dzięki dotacjom
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej
działalności gospodarczej. W ramach zadania powinny być
przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i pomostowe, co będzie
gwarantować większą szanse na „przetrwanie” nowo założonych firm.
4 Lokalizacja (miejsce
Teren sołectwa Dąbrowica
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
150 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
sposobem ich oceny i
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min. 13
zmierzenia w
podmiotów gospodarczych.
odniesieniu do celów
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Dąbrowica
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa
Dąbrowica pozostaje jeszcze do utylizacji 217 833 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Słupia, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli
przeprowadzenia
deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
realizacji Programu Rewitalizacji.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Dąbrowica

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru:
 protokoły odbioru.

100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Dąbrowica.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Dąbrowica
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Drogi gminne/powiatowe przebiegająca przez teren sołectwa
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg – 4,
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sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji



Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dąbrowica –
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dane Komisariatu Policji
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Dąbrowica
Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Dąbrowica
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Gmina Słupia

Zadanie 1: Termomodernizacja
Zakres robót przewiduje m.in.:
- częściowa wymiana okien
- kolektory fotowoltaiczne
- wymiana oświetlenie na energooszczędne
- ocieplenie stropu
Zadanie 2: Modernizacja pomieszczeń
Zakres robót przewiduje m.in.:
- wymiana posadzki
- wymiana drzwi wewnętrznych
Budynek OSP
1 000 000 zł
Poprawa efektywności

energetycznej

poprzez

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

budynku OSP.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na
terenie miejscowości Dąbrowica
Gmina Słupia

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej
- siłownia zewnętrzna
- budowa altanki, ławeczek
-ogrodzenie
Dąbrowica
50 000 zł
Poprawa stanu infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i aktywnego
wypoczynku. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Nowe formy aktywności sportowej. Nowe atrakcje turystyczne.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 2 – sołectwo Jasieniec
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 2 obejmującego sołectwo Jasieniec:
PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
80 000 zł
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
2
240 000 zł
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 2 – sołectwo Jasieniec
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących

150 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
4

Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Jasieniec

15 000 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000 zł

6

100 000 zł

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników
wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Jasieniec
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Jasieniec

8

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000 zł

9

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Remont parkingu

100 000 zł

200 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Jasieńcu
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
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rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 16 mieszkańców
sołectwa Jasieniec (zakładamy średnio 2 osoby rocznie) będzie miało
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 2 – sołectwo Jasieniec
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Jasieńcu
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Jasieniec planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Jasieniec już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Stowarzyszenia
3 Zakres realizowanych Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
zadań
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.) na terenie sołectwa działa 6 firm. Istnieje
potrzeba tworzenia nowych podmiotów m.in. dzięki dotacjom
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej
działalności gospodarczej. W ramach zadania powinny być
przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i pomostowe, co będzie
gwarantować większą szanse na „przetrwanie” nowo założonych firm.
4 Lokalizacja (miejsce
Teren sołectwa Jasieniec
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
150 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
sposobem ich oceny i
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min. 14
zmierzenia w
podmiotów gospodarczych.
odniesieniu do celów
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość

Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Jasieniec
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
Programie
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa Jasieniec
pozostaje jeszcze do utylizacji 258 535 kg azbestu.
Jasieniec, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych
właścicieli deklarujących udział w Programie
15 000 zł
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
realizacji Programu Rewitalizacji.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Rada Sołecka

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru:
 protokoły odbioru.

Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Jasieniec
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Jasieniec.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Jasieniec
Gmina Słupia
Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo
Jasieniec:
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
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rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Jasieniec poprzez budowę
chodników.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Jasieniec
Gmina Słupia

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi na
odcinku przebiegającym przez sołectwo Jasieniec
Droga przebiegająca przez teren sołectwa Jasieniec
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg gminnych ,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Jasieniec –
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dane Komisariatu Policji
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 8
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Jasieniec
Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Jasieniec
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Strona 80 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Remont parkingu
Gmina Słupia
Odnowienie parkingu na terenie sołectwa Jasieniec

Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Jasieniec
100 000 zł
Odnowienie parkingu na terenie sołectwa Jasieniec
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 3 – sołectwo Nowa Wieś
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 3 obejmującego sołectwo Nowa Wieś:

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
80 000,00 zł
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
2
240 000,00 zł
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 3 – sołectwo Nowa Wieś
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3 Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
150 000,00 zł
4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Nowa Wieś

15 000,00 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Nowa Wieś

200 000,00 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000,00 zł

8

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miejscowości
Nowa Wieś
Termomodernizacja Budynku OSP/ świetlicy wiejskiej

70 000,00 zł

9

1 000 000,00 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Nowej Wsi
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
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rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
sołectwa Nowa Wieś (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 3 – sołectwo Nowa
Wieś
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Nowej Wsi
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś już prowadzący firmę
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realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.) na terenie sołectwa działa 9 firm. Istnieje
potrzeba tworzenia nowych podmiotów m.in. dzięki dotacjom
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej
działalności gospodarczej. W ramach zadania powinny być
przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i pomostowe, co będzie
gwarantować większą szanse na „przetrwanie” nowo założonych firm.
Teren sołectwa Nowa Wieś
150 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min.17
podmiotów gospodarczych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość

Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Nowa Wieś
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
Programie
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa Nowa
Wieś pozostaje jeszcze do utylizacji 184 290 kg azbestu.
Słupia, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli
deklarujących udział w Programie
15 000 zł
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
realizacji Programu Rewitalizacji.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Nowa Wieś

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru:
 protokoły odbioru.

100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Nowa Wieś.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Nowa Wieś
Lider: Powiatowy Zarząd Dróg
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Droga przebiegająca przez teren sołectwa Nowa Wieś
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Słupia
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.

–
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rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dane Komisariatu Policji
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś
Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Nowa Wieś
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie
miejscowości Nowa Wieś
Gmina Słupia
Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia
Nowa Wieś
30 000 zł
Poprawa stanu infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i aktywnego
wypoczynku. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Termomodernizacja Budynku OSP/ świetlicy wiejskiej
OSP Nowa Wieś
Gmina Słupia
Zadanie 1: Termomodernizacja budynku OSP /świetlicy wiejskiej
Zakres robót przewiduje m.in.:
- remont i ocieplenie dachu
- wymiana grzejników
- fotowoltaika
Zadanie 2: Remont pomieszczeń
Budynek OSP/ świetlicy wiejskiej
1 000 000 zł
Poprawa efektywności
budynku OSP.

energetycznej

poprzez

termomodernizację

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 4 – sołectwo Nowy Węgrzynów
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 4 obejmującego sołectwo Nowy Węgrzynów:

L.p.

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

2

Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 4 – sołectwo Nowy Węgrzynów
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej

240 000 zł

3

Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących

150 000 zł

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Nowy Węgrzynów

15 000 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Nowy Węgrzynów

200 000 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000 zł

1

80 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
sołectwa Słupia (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:

Strona 88 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023





1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

listy obecności,
informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
dane własne Urzędu Gminy Słupia,
dokumentacja fotograficzna.

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 4 – sołectwo Nowy
Węgrzynów
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Nowy Węgrzynów planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Nowy Węgrzynów już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
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3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.) na terenie sołectwa działają 4 firmy. Istnieje
potrzeba tworzenia nowych podmiotów m.in. dzięki dotacjom
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej
działalności gospodarczej. W ramach zadania powinny być
przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i pomostowe, co będzie
gwarantować większą szanse na „przetrwanie” nowo założonych firm.
Teren sołectwa Nowy Węgrzynów
150 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min. 12
podmiotów gospodarczych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Nowy
Węgrzynów
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa
pozostaje jeszcze do utylizacji 157 315 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Nowy Węgrzynów, budynki prywatne, na podstawie wniosków
przeprowadzenia
prywatnych właścicieli deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
sposobem ich oceny i
realizacji Programu Rewitalizacji.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru:
rewitalizacji
 protokoły odbioru.
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
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podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Nowy Węgrzynów
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Nowy
Węgrzynów.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Nowy
Węgrzynów
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Droga przebiegająca przez teren sołectwa
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych ,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Nowy Węgrzynów –
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dane Komisariatu Policji
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Nowy Węgrzynów
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realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Nowy Węgrzynów
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 5 – sołectwo Obiechów

Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 5 obejmującego sołectwo Obiechów:

L.p.

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

3

Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 4 – sołectwo Obiechów
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Obiechów

15 000 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Obiechów

200 000 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000 zł

1
2

8
9

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Obiechów
(Parafia)
Termomodernizacja oraz doposażenie Szkoły w Obiechowie wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół.

80 000 zł
240 000 zł
150 000 zł

150 000 zł
1 000 000,00 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Obiechowie
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
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rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
sołectwa Słupia (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 5 – sołectwo
Obiechów
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Szkoła Podstawowa w Obiechowie
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych.
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Obiechowie
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Obiechów planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Obiechów już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Stowarzyszenia
3 Zakres realizowanych Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
zadań
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.) na terenie sołectwa działa 8 firm. Istnieje
potrzeba tworzenia nowych podmiotów m.in. dzięki dotacjom
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej
działalności gospodarczej. W ramach zadania powinny być
przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i pomostowe, co będzie
gwarantować większą szanse na „przetrwanie” nowo założonych firm.
4 Lokalizacja (miejsce
Teren sołectwa Obiechów
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
150 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
sposobem ich oceny i
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min.16
zmierzenia w
podmiotów gospodarczych.
odniesieniu do celów
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Obiechów
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa
Obiechów pozostaje jeszcze do utylizacji 226 586 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Obiechów, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych
przeprowadzenia
właścicieli deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
realizacji Programu Rewitalizacji.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Obiechów

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru:
 protokoły odbioru.

100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Obiechów.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Obiechów
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Droga przebiegająca przez teren sołectwa
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg gminnych ,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Obiechów –
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.
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rewitalizacji

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dane Komisariatu Policji dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Obiechów

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Obiechów
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Obiechów (Parafia)
Parafia pw. Nawiedzenia NMP
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację Kościoła i zagospodarowanie
terenu wokół (chodnik, alejki, parking).
Obiechów 45
150 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane ,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Termomodernizacja oraz doposażenie Szkoły w Obiechowie wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół.
Gmina Słupia
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie
Zadanie 1: Termomodernizacja Zakres robót przewiduje m.in.:
- wymiana instalacjo CO, wymiana kotła
- częściowa wymiana okien
- kolektory fotowoltaiczne
- wymiana oświetlenie na energooszczędne
- ocieplenie stropodachu
- częściowe ocieplenie budynku
Zadanie 2: Modernizacja pomieszczeń m.in.
- wymiana posadzki
- wymiana drzwi wewnętrznych
Zadanie 3: Zakup wyposażenia
- zakup pomocy dydaktycznych
Zadanie 4: Zagospodarowanie terenu wokół
- budowa boiska wielofunkcyjnego
- budowa parkingu
- nasadzenie zieleni
- wymiana ogrodzenia
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej
Obiechów 47
1 000 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej
budynku Szkoły w Obiechowie,

poprzez

termomodernizację

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 6 – sołectwo Raszków
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 6 obejmującego sołectwo Raszków
PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
80 000 zł
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
2
240 000 zł
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 6 – sołectwo Raszków
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3 Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
150 000 zł
4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Raszków

15 000 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Raszków

200 000 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000 zł

8

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

1 000 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Raszkowie
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
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sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

sołectwa Słupia (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 6 – sołectwo Raszków
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Raszkowie
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Raszków planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Raszków już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.) na terenie sołectwa działa 9 firm. Istnieje
potrzeba tworzenia nowych podmiotów m.in. dzięki dotacjom
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej
działalności gospodarczej. W ramach zadania powinny być
przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i pomostowe, co będzie
gwarantować większą szanse na „przetrwanie” nowo założonych firm.
Teren sołectwa Raszków
150 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min.17
podmiotów gospodarczych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Raszków
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa Raszków
pozostaje jeszcze do utylizacji 258 950 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Raszków, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych
przeprowadzenia
właścicieli deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
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sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

realizacji Programu Rewitalizacji.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Raszków

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru:
 protokoły odbioru.

100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Raszków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Raszków
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Droga przebiegająca przez teren sołectwa
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Raszków –
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.
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Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dane Komisariatu Policji
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Raszków
Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Raszków
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Gmina Słupia
Ochotnicza Straż Pożarna w Raszkowie
Zadanie 1: Termomodernizacja budynku OSP/ świetlicy wiejskiej
Zakres robót przewiduje m.in.:
- wymiana instalacjo CO
- częściowa wymiana okien
- kolektory fotowoltaiczne
- wymiana oświetlenie na energooszczędne
- ocieplenie stropodachu
Zadanie 2: Modernizacja pomieszczeń
Zakres robót przewiduje m.in.:
- wymiana posadzki
- wymiana drzwi wewnętrznych
Budynek OSP/ świetlicy wiejskiej
1 000 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej
budynku OSP/ świetlicy wiejskiej

poprzez

termomodernizację
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sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 7 – sołectwo Rawka
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 7 obejmującego sołectwo Rawka:
PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
80 000 zł
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
2
240 000 zł
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 7 – sołectwo Rawka
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3 Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
150 000 zł
4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Rawka

15 000 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Rawka

200 000 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000 zł

8
9

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie
miejscowości Rawka

1 000 000 zł
50 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Rawce
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
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sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

sołectwa Słupia (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 7 – sołectwo Rawka
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Rawce
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Rawka planujący założyć własną firmę
podmiotów
Podmioty wspomagające:
realizujących projekt
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
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3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Stowarzyszenia
Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.) na terenie sołectwa brak podmiotów
gospodarczych. Istnieje potrzeba tworzenia nowych podmiotów m.in.
dzięki dotacjom Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na
założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach zadania powinny
być przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i pomostowe, co
będzie gwarantować większą szanse na „przetrwanie” nowo założonych
firm.
Teren sołectwa Rawka
150 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min.8
podmiotów gospodarczych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Rawka
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa Rawka
pozostaje jeszcze do utylizacji 140 182 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Słupia, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli
przeprowadzenia
deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
sposobem ich oceny i
realizacji Programu Rewitalizacji.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru:
rewitalizacji
 protokoły odbioru.
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1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Rawka
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Rawka.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Rawka
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Droga gminna przebiegająca przez teren sołectwa
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg gminnych,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Rawka
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.

–

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dane Komisariatu Policji
 dokumentacja fotograficzna.
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1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Rawka
Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Rawka
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Gmina Słupia
Zadanie 1: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
Zakres robót przewiduje m.in.:
- wymiana instalacjo CO
- częściowa wymiana okien
- wymiana oświetlenie na energooszczędne
- ocieplenie
Zadanie 2: Modernizacja pomieszczeń
Zakres robót przewiduje m.in.:
- wymiana posadzki
- wymiana drzwi wewnętrznych
Budynek świetlicy wiejskiej
1 000 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej
budynku świetlicy wiejskiej ,

poprzez

termomodernizację

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na
terenie miejscowości Rawka
Gmina Słupia
Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej
- siłownia zewnętrzna
- budowa altanki, ławeczek
-ogrodzenie
Rawka
50 000 zł
Poprawa stanu infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i aktywnego
wypoczynku. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Nowe formy aktywności sportowej. Nowe atrakcje turystyczne.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 8 – sołectwo Rożnica
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 8 obejmującego sołectwo Rożnica:
PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
80 000,00 zł
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
2
240 000,00 zł
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 8 – sołectwo Rożnica
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3 Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
150 000,00 zł
4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Rożnica

15 000,00 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Rożnica

200 000,00 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000,00 zł

8

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

800 000,00 zł

9

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

100 000,00 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Rożnicy
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
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sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

sołectwa Rożnica (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 8 – sołectwo Rożnica
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Rożnicy
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Rożnicy planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Rożnicy już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Stowarzyszenia
3 Zakres realizowanych Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
zadań
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.). Istnieje potrzeba tworzenia nowych
podmiotów m.in. dzięki dotacjom Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu
Pracy na założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach zadania
powinny być przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i
pomostowe, co będzie gwarantować większą szanse na „przetrwanie”
nowo założonych firm.
4 Lokalizacja (miejsce
Teren sołectwa Rożnica
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
150 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
sposobem ich oceny i
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min. 20
zmierzenia w
podmiotów gospodarczych.
odniesieniu do celów
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Rożnica
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa Rożnica
pozostaje jeszcze do utylizacji 540 428 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Słupia, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli
przeprowadzenia
deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
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rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
realizacji Programu Rewitalizacji.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Rożnica

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru:
 protokoły odbioru.

100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Rożnica.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Rożnica
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Droga przebiegająca przez teren sołectwa
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Rożnica
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.

–

Sposób pomiaru rezultatów:
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1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

protokoły odbioru,
dane Komisariatu Policji
dokumentacja fotograficzna.

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Rożnica
Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Rożnica
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Gmina Słupia
Zadanie 1: Termomodernizacja budynku OSP/Świetlicy wiejskiej.
Zadanie 2: Termomodernizacja budynku byłej szkoły.
Zakres robót w ramach termomodernizacji budynków przewiduje m.in.:
ocieplenie oraz wymianę:
- dachu,
- stolarki okiennej,
- instalacji grzewczej i odbiorników ciepła,
- instalacji sanitarnej i energetycznej,
- źródeł ciepła,
Teren sołectwa Rożnica
800 000,00 zł
Poprawa efektywności
budynków,

energetycznej

poprzez

termomodernizację

Sposób pomiaru rezultatów:
•
protokoły odbioru,
•
dokumentacja fotograficzna.
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1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Gmina Słupia
W ramach projektu planuję się zagospodarowanie wolnej przestrzeni
umożliwi nadanie temu obszarowi nowych funkcji (rekreacyjnych,
kulturalnych) i poprawę bezpieczeństwa poprzez zmianę organizacji ruchu
na obszarze rewitalizowanym.
Teren sołectwa Rożnica
100 000,00 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Uporządkowanie terenu w centrum sołectwa Rożnica.
Sposób pomiaru rezultatów:
•
protokoły odbioru,
•
dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 9 – sołectwo Sieńsko
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 9 obejmującego sołectwo Sieńsko:
PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
80 000 zł
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
2
240 000 zł
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 9 – sołectwo Sieńsko
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących

150 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
4

Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Sieńsko

15 000 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Sieńsko

200 000 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000 zł

8

Rekultywacja stawu wodnego

400 000 zł

9
10

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej
Termomodernizacja oraz doposażenie Szkoły w Sieńsku
zagospodarowaniem terenu wokół.

2 000 000 zł
wraz

z

1 500 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Sieńsku
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
sołectwa Słupia (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
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zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 9 – sołectwo Sieńsko
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Szkoła w Sieńsku
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Sieńsku
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Sieńsko planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Sieńsko już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
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3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Stowarzyszenia
Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.) na terenie sołectwa działaj 8 firm. Istnieje
potrzeba tworzenia nowych podmiotów m.in. dzięki dotacjom
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej
działalności gospodarczej. W ramach zadania powinny być
przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i pomostowe, co będzie
gwarantować większą szanse na „przetrwanie” nowo założonych firm.
Teren sołectwa Sieńsko
150 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min. 16
podmiotów gospodarczych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Sieńsko
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa Sieńsko
pozostaje jeszcze do utylizacji 558 649 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Sieńsko, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych
przeprowadzenia
właścicieli deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
sposobem ich oceny i
realizacji Programu Rewitalizacji.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru:
rewitalizacji
 protokoły odbioru.
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1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Sieńsko
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Sieńsko.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Sieńsko
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Droga przebiegająca przez teren sołectwa
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa – zmniejszenie
liczby wypadków i kolizji drogowych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dane Komisariatu Policji
 dokumentacja fotograficzna.
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1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Sieńsko
Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Sieńsko
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Rekultywacja stawu wodnego
Gmina Słupia
Wybrany obszar nie spełnia w chwili obecnej właściwych funkcji.
Zagospodarowanie umożliwi nadanie temu obszarowi nowych funkcji
(rekreacyjnych, kulturalnych) Stworzenie miejsca integracji/ spotkań dla
mieszkańców Gminy z wyznaczeniem strefy imprez na otwartym
powietrzu sprawi, że nastąpi rozwój kulturalny nie tylko miejscowości, ale
i całej Gminy.
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Sieńsko
400 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Uporządkowanie terenu w centrum sołectwa.
Sposób pomiaru rezultatów:
•
protokoły odbioru,
•
dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej
Gmina Słupia

Zadanie 1: Termomodernizacja
Zakres robót przewiduje m.in.:
- wymiana instalacjo CO
- częściowa wymiana okien
- kolektory fotowoltaiczne
- wymiana oświetlenie na energooszczędne
- ocieplenie stropodachu
Zadanie 2: Rozbudowa
Zadanie 2: Modernizacja pomieszczeń
Zakres robót przewiduje m.in.:
- wymiana posadzki
- wymiana drzwi wewnętrznych

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Budynek remizy OSP

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 10
Termomodernizacja oraz doposażenie Szkoły w Sieńsku wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół.
Gmina Słupia
Szkoła w Sieńsku

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

1 500 000 zł
Poprawa efektywności
budynku remizy OSP,

energetycznej

poprzez

termomodernizację

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Zadanie 1: Termomodernizacja Zakres robót przewiduje m.in.:
- wymiana instalacjo CO, wymiana kotła
- częściowa wymiana okien
- kolektory fotowoltaiczne
- wymiana oświetlenie na energooszczędne
- ocieplenie stropodachu
- częściowe ocieplenie budynku
Zadanie 2: Modernizacja pomieszczeń m.in.
- wymiana posadzki
- wymiana drzwi wewnętrznych
Zadanie 3: Zakup wyposażenia
- zakup pomocy dydaktycznych
Zadanie 4: Zagospodarowanie terenu wokół
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- remont boiska (wymiana nawierzchnia, zakup bramek, kosze)
- budowa parkingu
- nasadzenie zieleni
- wymiana ogrodzenia
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sieńsko
1 500 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej
budynku Szkoły w Sieńsku,

poprzez

termomodernizację

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 10 – sołectwo Słupia
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 10 obejmującego sołectwo Słupia:

PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
80 000,00 zł
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
2
240 000,00 zł
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 10 – sołectwo Słupia
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących

150 000,00 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
4

Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Słupia

15 000,00 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Słupia

200 000,00 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000,00 zł

8

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - etap III

200 000,00 zł

9

50 000,00 zł

10

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie
miejscowości Słupia
Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej

11

Remont budynku Urzędu Gminy

4 000 000,00 zł
400 000,00 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Słupi
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5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
sołectwa Słupia (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 10 – sołectwo Słupia
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi
Zespół Placówek Oświatowych w Słupi
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Słupi
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Słupia planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Słupia już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Stowarzyszenia
3 Zakres realizowanych Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
zadań
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.). Istnieje potrzeba tworzenia nowych
podmiotów m.in. dzięki dotacjom Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu
Pracy na założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach zadania
powinny być przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i
pomostowe, co będzie gwarantować większą szanse na „przetrwanie”
nowo założonych firm.
4 Lokalizacja (miejsce
Teren sołectwa Słupia
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
150 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
 W okresie 8 lat powstanie minimum 24 firmy (tj. średnio 3
sposobem ich oceny i
rocznie)
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru rezultatów:
rewitalizacji
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Słupia
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa Słupia
pozostaje jeszcze do utylizacji 208 856 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Słupia, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli
przeprowadzenia
deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
realizacji Programu Rewitalizacji.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Słupia

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru:
 protokoły odbioru.

100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Słupia.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Słupia
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Droga przebiegająca przez teren sołectwa
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Słupia
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.

–
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rewitalizacji

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dane Komisariatu Policji
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Słupia

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Słupia
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 8
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - etap III
Gmina Słupia
Zagospodarowanie centrum miejscowości, przestrzeni wokół stawu.
Słupia
50 000 zł
Poprawa stanu infrastruktury na terenie rewitalizacji.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na
terenie miejscowości Słupia
Gmina Słupia
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realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Zadanie 1: Utworzenie placu zabaw przy szkole
Zadanie 2: Utworzenie siłowni zewnętrznej przy szkole
Słupia
50 000 zł
Poprawa stanu infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i aktywnego
wypoczynku. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Nowe formy aktywności sportowej. Nowe atrakcje turystyczne.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekt rewitalizacyjny nr 10
Termomodernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej
Gmina Słupia
Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Zadanie 3: Termomodernizacja budynku Szkoły
Zakres robót w ramach termomodernizacji budynku przewiduje m.in.:
ocieplenie oraz wymianę:
- dachu,
- stolarki okiennej,
- instalacji grzewczej i odbiorników ciepła,
- instalacji sanitarnej i energetycznej,
- źródeł ciepła,
Słupia
4 000 000,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej
budynków na terenie sołectwa Słupia,

poprzez

termomodernizację

Sposób pomiaru rezultatów:
•
protokoły odbioru,
•
dokumentacja fotograficzna.

Projekt rewitalizacyjny nr 11
Remont budynku Urzędu Gminy
Gmina Słupia
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Słupia
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Słupia
400 000,00 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba wyremontowanych budynków
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 11 – sołectwo Sprowa
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 11 obejmującego sołectwo Sprowa:
PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
80 000 zł
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
2
240 000 zł
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 11 – sołectwo Sprowa
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3 Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
150 000 zł
4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Sprowa

15 000 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Sprowa

200 000 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000 zł

8

Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości

100 000 zł

9

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miejscowości
Sprowa
Modernizacja oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Sprowie.

100 000 zł

10

150 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Sprowie
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
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rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
sołectwa Słupia (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 11 – sołectwo Sprowa
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi
Zespół Placówek Oświatowych w Słupi
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych.
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Sprowie
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Sprowa planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Sprowa już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Stowarzyszenia
3 Zakres realizowanych Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
zadań
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.). Istnieje potrzeba tworzenia nowych
podmiotów m.in. dzięki dotacjom Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu
Pracy na założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach zadania
powinny być przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i
pomostowe, co będzie gwarantować większą szanse na „przetrwanie”
nowo założonych firm.
4 Lokalizacja (miejsce
Teren sołectwa Sprowa.
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
150 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
sposobem ich oceny i
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min. 12
zmierzenia w
podmiotów gospodarczych.
odniesieniu do celów
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Sprowa
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa Sprowa
pozostaje jeszcze do utylizacji 313 062 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Sprowa, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych
przeprowadzenia
właścicieli deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
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rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
realizacji Programu Rewitalizacji.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Sprowa

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru:
 protokoły odbioru.

100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Sprowa.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Sprowa
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Droga przebiegająca przez teren sołectwa
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Sprowa
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.

–

Sposób pomiaru rezultatów:
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1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

protokoły odbioru,
dane Komisariatu Policji
dokumentacja fotograficzna.

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Sprowa
Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Sprowa
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Sprowa
Zagospodarowanie terenów będących obecnie własnością Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na cele społeczno – kulturalne.
Wybrany obszar nie spełnia w chwili obecnej właściwych funkcji.
Zagospodarowanie wolnej przestrzeni umożliwi nadanie temu obszarowi
nowych funkcji (rekreacyjnych, kulturalnych).
Stworzenie miejsca integracji/ spotkań dla mieszkańców Gminy Słupia z
wyznaczeniem strefy imprez na otwartym powietrzu sprawi, że nastąpi
rozwój kulturalny nie tylko miejscowości, ale i całej Gminy.
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Sprowa
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie
miejscowości Sprowa
Gmina Słupia

Zadanie 1: Modernizacja boiska sportowego m.in:
- wymiana nawierzchni
- budowa oświetlenia
Zadanie 2: Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy OSP m.in
- utwardzenie parkingu
- zagospodarowanie zieleni

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sprowa

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 10
Modernizacja oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Sprowie.
Gmina Słupia

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

100 000 zł
Poprawa stanu infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i aktywnego
wypoczynku. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Nowe formy aktywności sportowej. Nowe atrakcje turystyczne.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Zadanie 1: Modernizacja pomieszczeń m.in.
- wymiana posadzki
- malowanie ścian
- wymiana drzwi wewnętrznych
Zadanie 2: Zakup wyposażenia
- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego
Świetlica wiejska w Sprowie
150 000 zł
Liczba zmodernizowanych budynków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 12 – sołectwo Stary Węgrzynów
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 12 obejmującego sołectwo Stary Węgrzynów:
PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
80 000 zł
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
2
240 000 zł
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 12 – sołectwo Stary Węgrzynów
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących

150 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
4

Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Stary Węgrzynów

15 000 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Stary Węgrzynów

200 000 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000 zł

8

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

1 000 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Starym Węgrzynowie
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
sołectwa Stary Węgrzynów (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie
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zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

miało możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 12 – sołectwo Stary
Węgrzynów
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Starym Węgrzynowie
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Stary Węgrzynów planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Stary Węgrzynów już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Stowarzyszenia
3 Zakres realizowanych Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
zadań
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.). Istnieje potrzeba tworzenia nowych
podmiotów m.in. dzięki dotacjom Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu
Pracy na założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach zadania
powinny być przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i
pomostowe, co będzie gwarantować większą szanse na „przetrwanie”
nowo założonych firm.
4 Lokalizacja (miejsce
Teren sołectwa Stary Węgrzynów
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
150 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
sposobem ich oceny i
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min.17
zmierzenia w
podmiotów gospodarczych.
odniesieniu do celów
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Stary
Węgrzynów
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa Stary
Węgrzynów pozostaje jeszcze do utylizacji 387 803 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Słupia, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli
przeprowadzenia
deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
realizacji Programu Rewitalizacji.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Stary Węgrzynów

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru:
 protokoły odbioru.

100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Stary
Węgrzynów.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Stary
Węgrzynów
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Droga przebiegająca przez teren sołectwa Stary Węgrzynów
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych ,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Stary Węgrzynów –
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zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dane Komisariatu Policji
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Stary Węgrzynów
Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Stary Węgrzynów
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Gmina Słupia
Zadanie 1: Termomodernizacja budynku OSP/Świetlicy wiejskiej
Zakres robót przewiduje m.in.:
- wymiana instalacjo CO
- częściowa wymiana okien
- kolektory fotowoltaiczne
- wymiana oświetlenie na energooszczędne
- ocieplenie
- wymiana dachu
Zadanie 2: Modernizacja pomieszczeń
Zakres robót przewiduje m.in.:
- wymiana posadzki
- wymiana drzwi wewnętrznych
- malowanie ścian
Budynek OSP/Świetlicy wiejskiej
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5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 000 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej
budynku OSP/Świetlicy wiejskiej,

poprzez

termomodernizację

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 13 – sołectwo Wielkopole
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 13 obejmującego sołectwo Wielkopole:
PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
80 000 zł
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
2
240 000 zł
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 13 – sołectwo Wielkopole
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących

150 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
4

Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Wielkopole

15 000 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Wielkopole

200 000 zł

7

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000 zł

8
9

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wielkopolu
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie
miejscowości Wielkopole

800 000 zł
1 000 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich, itp
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Wielkopolu
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
sołectwa Słupia (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
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zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 13 – sołectwo
Wielkopole
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych.
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Wielkopolu
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Wielkopole planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Wielkopole już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
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3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Stowarzyszenia
Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze
rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.). Istnieje potrzeba tworzenia nowych
podmiotów m.in. dzięki dotacjom Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu
Pracy na założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach zadania
powinny być przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i
pomostowe, co będzie gwarantować większą szanse na „przetrwanie”
nowo założonych firm.
Teren sołectwa Wielkopole
150 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min. 12
podmiotów gospodarczych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Wielkopole
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa
Wielkopole pozostaje jeszcze do utylizacji 115 550 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Wielkopole, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych
przeprowadzenia
właścicieli deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
sposobem ich oceny i
realizacji Programu Rewitalizacji.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru:
rewitalizacji
 protokoły odbioru.
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1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Wielkopole
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Wielkopole.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Remont drogi na odcinku przebiegającym przez sołectwo Wielkopole
Lider: Powiatowy Zarząd Dróg
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi
Droga przebiegająca przez teren sołectwa
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zmodernizowanych dróg powiatowych,
 Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Słupia
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.

–

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dane Komisariatu Policji
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
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2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Wielkopole
Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Wielkopole
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wielkopolu
Gmina Słupia
Zadanie 1: Dobudowa pomieszczeń sanitarnych i socjalnych
Zadania 2:Remont pomieszczeń
Budynek świetlicy wiejskiej
800 000 zł
Liczba rozbudowanych świetlic,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na
terenie miejscowości Wielkopole
Gmina Słupia

Zadanie 1: Budowa boiska sportowego
Zadanie 2: Utworzenie siłowni zewnętrznej
Zadanie 3: Ogrodzenie i oświetlenie placu zabaw
Wielkopole
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5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 000 000 zł
Poprawa stanu infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i aktywnego
wypoczynku. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Nowe formy aktywności sportowej. Nowe atrakcje turystyczne.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 14 – sołectwo Wywła
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 14 obejmującego sołectwo Wywła:
PODSTAWOWA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
80 000 zł
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
2
240 000 zł
itp.) na obszarze rewitalizacji nr 14 – sołectwo Wywła
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących

150 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
4

Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Wywła

15 000 zł

5

Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia ulicznego

100 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

500 000 zł

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Remont budynków użyteczności publicznej

100 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Lider: Powiatowy Urząd Pracy
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
W ramach projektu będą podejmowane różnego rodzaju aktywne formy
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in. szkolenia,
staże, kursy zawodowe, praktyki, refundacja kosztów badań lekarskich,
itp.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Wywle
80 000 zł (10 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W ciągu 8 lat realizacji Programu rewitalizacji minimum 40 mieszkańców
sołectwa Słupia (zakładamy średnio 5 osób rocznie) będzie miało
możliwość skorzystać z aktywnych form wspierających zatrudnienie
(staże, kursy zawodowe, roboty interwencyjne, praktyki, itp.)
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Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 informacje uzyskiwane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Organizacja różnego rodzaju imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze rewitalizacji nr 14 – sołectwo Wywła
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Zadanie 1: Organizacja festynów rodzinnych.
Zadanie 2: Organizacja zawodów sportowych.
Zadanie 3: Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Zadanie 4: Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych promujących
Gminę Słupia.
Zadanie 5: Organizacja dożynek gminnych.
Urząd Gminy Słupia
Świetlica wiejska w Wywle
Teren Gminy Słupia
240 000 zł (30 000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
1 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na obszarze rewitalizacji
(razem 24 w okresie realizacji Programu).
2 Wzrost liczby odwiedzających sołectwo turystów.
3 Zwiększenie dochodów firm działających na obszarze rewitalizacji.
4 Zwiększenie oferty kulturalnej w sołectwie.
Sposób pomiaru:
 dokumentacja fotograficzna,
 strona internetowa gminy Słupia.

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie nowych firm i wspieranie już istniejących
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Wywła planujący założyć własną firmę
podmiotów
Mieszkańcy sołectwa Wywła już prowadzący firmę
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Stowarzyszenia
3 Zakres realizowanych Zadanie rewitalizacyjne polega na powstawaniu nowych firm na obszarze

Strona 150 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023

zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

rewitalizacji i wspieraniu już istniejących (m.in. organizacja szkoleń,
spotkań informacyjnych, itp.). Istnieje potrzeba tworzenia nowych
podmiotów m.in. dzięki dotacjom Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu
Pracy na założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach zadania
powinny być przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie doradcze i
pomostowe, co będzie gwarantować większą szanse na „przetrwanie”
nowo założonych firm.
Teren sołectwa Wywła
150 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie 8 lat powstanie minimum 8 firm (tj. średnio 1 rocznie), aby na
koniec okresu wdrażania Programu na terenie sołectwa działało min.14
podmiotów gospodarczych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Wywła
2 Wskazanie
Lider: Gmina Słupia + mieszkańcy sołectwa składający wnioski o udział w
podmiotów
Programie
realizujących projekt
Podmioty wspomagające:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Rada Sołecka
3 Zakres realizowanych Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zadań
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada
się ogółem utylizację około 4000 kg/rocznie. Na terenie sołectwa Wywła
pozostaje jeszcze do utylizacji 404 668 kg azbestu.
4 Lokalizacja (miejsce
Wywła, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych
przeprowadzenia
właścicieli deklarujących udział w Programie
danego projektu)
5 Szacowana wartość
15 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Usunięcie minimum 32 000 kg wyrobów zawierających azbest w okresie
sposobem ich oceny i
realizacji Programu Rewitalizacji.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru:
rewitalizacji
 protokoły odbioru.
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Wymiana (na bardziej energooszczędne) i budowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Słupia
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada Sołecka
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3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz
punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej
potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką
Teren sołectwa Wywła
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez
oświetlenie uliczne na obszarze rewitalizacji.
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Wywła.
Sposób pomiaru rezultatów:
 dane własne Urzędu Gminy Słupia, zakładu energetycznego,
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Słupia
Mieszkańcy sołectwa Wywła
Projekt dotyczy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Obszar rewitalizacji na terenie sołectwa Wywła
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Remont budynków użyteczności publicznej
Gmina Słupia

Zadanie 1: Remont budynku OSP
- wymiana posadzki
- malowanie pomieszczeń
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Budynek OSP w Wywle
100 000 zł
Liczba wyremontowanych budynków użyteczności publicznej,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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7 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących
kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
powodujących sytuację kryzysową

Obszar rewitalizacji nr 1 – sołectwo Dąbrowica
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 1 obejmującego sołectwo Dąbrowica:
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Wspieranie organizacji pozarządowych
40 000 zł
2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy

200 000 zł

3

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000 zł

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
EWE i OZE na budynkach prywatnych i publicznych

200 000 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników
wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Dąbrowica
Budowa szerokopasmowego internetu

100 000 zł

7

150 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
8

Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Dąbrowica

10 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Świetlica wiejska w Dąbrowicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa,
 liczba osób objęta projektami partnerskim,
 liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji”,
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Dąbrowicy
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
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merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
 edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w

Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
sołectwa.
Świetlica wiejska w Dąbrowicy
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 5 osób/rocznie * 8 lat = 40 dzieci,
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odniesieniu do celów
rewitalizacji



pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym
osób/rocznie * 8 lat = 40 dzieci.

–

min.

5

Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Dąbrowica
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Dąbrowica
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną nowe gospodarstwa agroturystyczne. W
przypadku utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy sołectwa Dąbrowica
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość

 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Dąbrowica
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa
Słupia.
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Dąbrowicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość
Dąbrowica
Gmina Słupia
Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo
Dąbrowica:
1 000 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dąbrowica poprzez budowę
chodników.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Dąbrowica
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

internetu przynajmniej w części sołectwa Dąbrowica.
Potencjalnie może zostać objęty cały teren rewitalizacji sołectwa
Dąbrowica
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
Sposób pomiaru rezultatów:
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Dąbrowica
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Słupia - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Dąbrowica
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane 5,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 2 – sołectwo Jasieniec
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 2 obejmującego sołectwo Jasieniec:
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Sfera wraz z nazwą projektu

L.p.

Szacunkowa wartość

1

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
Wspieranie organizacji pozarządowych

40 000 zł

2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Jasieńcu

200 000 zł

3

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000 zł

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
EWE i OZE na budynkach prywatnych i publicznych

200 000 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Budowa szerokopasmowego internetu

100 000 zł

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Jasieniec

10 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Teren sołectwa Jasieniec
Świetlica wiejska w Jasieńcu
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa,
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odniesieniu do celów
rewitalizacji





liczba osób objęta projektami partnerskim ,
liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji”,
liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie

Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Jasieńcu
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Jasieńcu
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlicy
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
 edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.
Ponadto

prowadzone

będą

następujące

zajęcia

rozwojowe
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci
z miejscowości (np. ferie w świetlicy).
Świetlica wiejska w Jasieńcu
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie,
 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym.
Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Jasieniec
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Jasieniec
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną nowe gospodarstwa agroturystyczne.
W przypadku utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych
gospodarstw agroturystycznych istnieje możliwość powołania
stowarzyszenia i wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich
tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
2 Wskazanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
podmiotów
w Kielcach
realizujących projekt
Mieszkańcy sołectwa Jasieniec
3 Zakres realizowanych EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
zadań
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
4 Lokalizacja (miejsce
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Jasieniec
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
200 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
sposobem ich oceny i
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru rezultatów:
rewitalizacji
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
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3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa.
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Jasieńcu
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Jasieniec
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
internetu przynajmniej w części sołectwa Jasieniec.
Potencjalnie może zostać objęty cały obszar rewitalizacji w sołectwie
Jasieniec
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
Sposób pomiaru rezultatów:
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Jasieniec
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Słupia - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Jasieniec
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 3 – sołectwo Nowa Wieś
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 3 obejmującego sołectwo Nowa Wieś:
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi
200 000 zł
2

Utworzenie Klubu Seniora

100 000,00 zł

3

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000,00 zł

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
EWE i OZE na budynkach prywatnych i publicznych

200 000,00 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników
wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Nowa Wieś
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej

100 000,00 zł

7

Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Nowa Wieś

10 000,00 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Nowej Wsi
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
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edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
 edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.
Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego
i poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

sołectwa.
Świetlica wiejska w Nowej Wsi
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci,
 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci.
Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Utworzenie Klubu Seniora
Gmina Słupia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu
w rozwoju na ich terenie, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek
samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim
odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury
pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem
ich zamieszkania. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie
wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+)
poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej
aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w
zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w
środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie
seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu
wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania
samopomocowe i na rzecz środowiska lokalne
Świetlica Wiejska w Nowej Wsi

100 000,00 zł
Klub Seniora umożliwi osobom starszym skorzystanie z oferty
prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W
związku z tym, że społeczeństwo gminy Wilczyce się starzeje istnieje
potrzeba wsparcia seniorów, w tym poprawy ich warunków życia.
Prognozowane rezultaty:
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powstanie i działalność Klubu Seniora zapewnienie dziennej
opieki osobom starszym, niepełnosprawnym,
poprawa jakości życia seniorów,
zapewnienia seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do
potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w
tym wsparcia specjalistycznego ,
integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju
działań samopomocowych ,
zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności
lokalnych

Sposób pomiaru rezultatów:
 liczba uczestników,
 wywiady, ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Nowa Wieś
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną 2 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku
utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 4
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2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy sołectwa Słupia
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Nowa Wieś
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Nowej Wsi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Nowa
Wieś
Lider: Powiatowy Zarząd Dróg
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż drogi
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo Nowa
Wieś
1 000 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Nowa Wieś poprzez budowę
chodników.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Nowa
Wieś
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
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3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Słupia - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Nowa Wieś
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 4 – sołectwo Nowy Węgrzynów
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 4 obejmującego sołectwo Nowy Węgrzynów:

L.p.

1

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
Wspieranie organizacji pozarządowych

40 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
2

Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000 zł

3

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
EWE i OZE na budynkach prywatnych i publicznych

200 000 zł

4

Edukacja ekologiczna

20 000 zł

5

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników wzdłuż
dróg przebiegających przez miejscowość Nowy Węgrzynów
Budowa szerokopasmowego internetu

100 000 zł

6

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Węgrzynów

Nowy

100 000 zł
10 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa.
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Teren sołectwa Nowy Węgrzynów
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
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sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji





rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa,
liczba osób objęta projektami partnerskim,
liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji” ,
liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie

Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Nowy Węgrzynów
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Nowy Węgrzynów
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną 2 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku
utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
EWE i OZE na budynkach prywatnych
2 Wskazanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
podmiotów
w Kielcach
realizujących projekt
Mieszkańcy sołectwa Nowy Węgrzynów
3 Zakres realizowanych EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
zadań
termomodernizacja polegająca na:

Strona 176 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość

 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Nowy
Węgrzynów
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 4
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 5
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Nowy
Węgrzynów
Gmina Słupia
Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż drogi
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo Nowy
Węgrzynów

1 000 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Nowy Węgrzynów poprzez
budowę chodników.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 6
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Nowy Węgrzynów
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

internetu przynajmniej w części sołectwa Nowy Węgrzynów.
Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Nowy Węgrzynów
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
Sposób pomiaru rezultatów:
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Nowy
Węgrzynów
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Słupia - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Nowy Węgrzynów
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 5 – sołectwo Obiechów

Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 5 obejmującego sołectwo Obiechów:

L.p.

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

1

Wspieranie organizacji pozarządowych

40 000 zł

2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Obiechowie

200 000 zł

3

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000 zł

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
EWE i OZE na budynkach prywatnych

200 000 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000 zł

6

Budowa farmy fotowoltaicznej

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników
wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Obiechów
Budowa szerokopasmowego internetu

8

1 000 000 zł
100 000 zł
100 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
9

Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Obiechów

10 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Szkoła Podstawowa w Obiechowie
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Teren sołectwa Obiechów
Świetlica wiejska w Obiechowie
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danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Szkoła Podstawowa w Obiechowie
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa,
 liczba osób objęta projektami partnerskim,
 liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji”,
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Obiechowie
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Obiechowie
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
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kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
 edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
sołectwa.
Świetlica wiejska w Obiechowie
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci,
 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci.

Strona 182 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023

Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Obiechów
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Obiechów
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną 4 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku
utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy sołectwa Słupia
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i

 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Obiechów
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Szkoła Podstawowa w Obiechowie
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Obiechowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
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zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji





zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,

Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Budowa farmy fotowoltaicznej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Parafia pw. Nawiedzenia NMP
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach inwestycji zakłada się budowę farmy fotowoltaicznej.
Obiechów, teren Parafii pw. Nawiedzenia NMP
1 000 000,00 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Produkcja energii pochodzącej z OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg
przebiegających przez miejscowość
Obiechów
Gmina Słupia
Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż drogi gminnej
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo
Obiechów
1 000 000 zł
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Obiechów poprzez budowę
chodników.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Obiechów
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
internetu przynajmniej w części sołectwa Obiechów.
Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Obiechów

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.

100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
Sposób pomiaru rezultatów:
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Obiechów
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Obiechowie
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Obiechów - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Obiechów
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danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane 5,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 6 – sołectwo Raszków
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 6 obejmującego sołectwo Raszków
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Wspieranie organizacji pozarządowych
40 000 zł
2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Raszkowie

200 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
4

EWE i OZE na budynkach prywatnych

200 000 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000 zł

6

100 000 zł

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników
wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Raszków
Budowa szerokopasmowego internetu

8

Budowa ujęcia wodnego

200 000 zł

9

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Raszków

10 000 zł

100 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Teren sołectwa Raszków
Świetlica wiejska w Raszkowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)

Strona 188 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023

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

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa,
 liczba osób objęta projektami partnerskim,
 liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji” ,
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Raszkowie
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Raszkowie
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.

Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
sołectwa.
Świetlica wiejska w Raszkowie
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci,
 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci.
Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
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z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Raszków
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Raszków
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną 2 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku
utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy sołectwa Raszków
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
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1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Raszków
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Raszkowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
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dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Raszków
Lider: Powiatowy Zarząd Dróg
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż drogi
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo
1 000 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Słupia poprzez budowę
chodników.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Raszków
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
internetu przynajmniej w części sołectwa Słupia.
Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Raszków
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
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odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru rezultatów:
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Budowa ujęcia wodnego
Gmina Słupia
Rada Sołecka

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Budowa nowego ujęcia wodnego na obszarze rewitalizacji.
Teren miejscowości Raszków
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Zabezpieczenie mieszkańców w zakresie dostępu do wody pitnej.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Raszków
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Raszkowie
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Raszków - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Raszków
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 7 – sołectwo Rawka
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 7 obejmującego sołectwo Rawka:
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Wspieranie organizacji pozarządowych
40 000 zł
2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Rawce

200 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
4

EWE i OZE na budynkach prywatnych i publicznych

200 000 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000 zł

6

100 000 zł

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników
wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Rawka
Budowa szerokopasmowego internetu

8

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Rawka

100 000 zł
10 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa Rawka
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Teren sołectwa Rawka
Świetlica wiejska w Rawce
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa,
 liczba osób objęta projektami partnerskim ,
 liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji”,
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Rawce
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Rawce
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.

Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
sołectwa.
Świetlica wiejska w Rawce
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci,
 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci.
Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
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z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Rawka
podmiotów
Gmina Słupia
realizujących projekt
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
3 Zakres realizowanych Na terenie sołectwa nie funkcjonuje żadne gospodarstwo agroturystyczne
zadań
– istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
4 Lokalizacja (miejsce
Teren sołectwa Rawka
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
50 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Zakładamy, że powstaną 2 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku
sposobem ich oceny i
utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
zmierzenia w
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
odniesieniu do celów
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
2 Wskazanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
podmiotów
w Kielcach
realizujących projekt
Mieszkańcy sołectwa Rawka
3 Zakres realizowanych EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
zadań
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Rawka
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Rawce
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 6
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Rawka
2 Wskazanie
Lider: Powiatowy Zarząd Dróg
podmiotów
Podmioty wspomagające:
realizujących projekt
Gmina Słupia
3 Zakres realizowanych Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
zadań
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż drogi
4 Lokalizacja (miejsce
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo Rawka:
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
1 000 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Rawka poprzez budowę km
sposobem ich oceny i
chodników.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru rezultatów:
rewitalizacji
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Rawka
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
internetu przynajmniej w części sołectwa Rawka.
Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Rawka
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
Sposób pomiaru rezultatów:
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Rawka
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Rawce
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Rawka - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Rawka
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 8 – sołectwo Rożnica
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 8 obejmującego sołectwo Rożnica:
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Wspieranie organizacji pozarządowych
40 000,00 zł
2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Rożnicy

200 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000,00 zł

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
EWE i OZE na budynkach prywatnych i publicznych

200 000,00 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników
wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Rożnica
Budowa szerokopasmowego internetu

100 000,00 zł

7
8
9
10

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Rożnica
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie
miejscowości Rożnica
Budowa domu Seniora

100 000,00 zł
10 000,00 zł
300 000,00 zł
400 000,00 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa Rożnica.
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Teren sołectwa Rożnica
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przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Świetlica wiejska w Rożnicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa
 liczba osób objęta projektami partnerskim,
 liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji”,
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Rożnicy
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Rożnicy
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
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kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
 edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
sołectwa.
Świetlica wiejska w Rożnicy
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci,
 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci.
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Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
2 Wskazanie
Mieszkańcy sołectwa Rożnica
podmiotów
Gmina Słupia
realizujących projekt
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
3 Zakres realizowanych Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
zadań
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
4 Lokalizacja (miejsce
Teren sołectwa Rożnica
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
50 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Zakładamy, że powstaną 4 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku
sposobem ich oceny i
utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
zmierzenia w
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
odniesieniu do celów
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
rewitalizacji
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy sołectwa Rożnica
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)

 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Rożnica
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi
Zespół Placówek Oświatowych w Słupi
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Rożnicy
Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi
Zespół Placówek Oświatowych w Słupi
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
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5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Rożnica
Gmina Słupia
Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż drogi
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo
1 000 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Rożnica poprzez budowę
chodników.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Rożnica
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
internetu przynajmniej w części sołectwa Rożnica.
Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Rożnica
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
Sposób pomiaru rezultatów:
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Rożnica
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Rożnicy
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Rożnica - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Rożnica
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na
terenie miejscowości Rożnica
Gmina Słupia

Budowa boiska sportowego
Rożnica
300 000,00 zł
Poprawa stanu infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i aktywnego
wypoczynku. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Nowe formy aktywności sportowej. Nowe atrakcje turystyczne.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 10
Budowa domu Seniora
Gmina Słupia

Budowa domu Seniora
Rożnica
400 000,00 zł
Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 9 – sołectwo Sieńsko
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 9 obejmującego sołectwo Sieńsko:
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Wspieranie organizacji pozarządowych
40 000 zł
2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Sieńsku

200 000 zł

3

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000 zł

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
EWE i OZE na budynkach prywatnych

200 000 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000 zł

6

100 000 zł

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników
wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Sieńsko
Budowa szerokopasmowego internetu

8

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Sieńsko

100 000 zł
10 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Szkoła w Sieńsku
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Teren sołectwa Sieńsko
Świetlica wiejska w Sieńsku
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
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rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji






liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa,
liczba osób objęta projektami partnerskim ,
liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji” ,
liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie

Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Sieńsku
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Sieńsku
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.

Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
sołectwa.
Świetlica wiejska w Sieńsku
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci,
 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci.
Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
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jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Sieńsko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Sieńsko
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną nowe gospodarstwa agroturystyczne.
W przypadku utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych
gospodarstw agroturystycznych istnieje możliwość powołania
stowarzyszenia i wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich
tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy sołectwa Sieńsko
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Sieńsko
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Szkoła w Sieńsku.
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Sieńsku
Szkoła w Sieńsku
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
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Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Sieńsko
Gmina Słupia
Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż drogi
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo
1 000 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Sieńsko poprzez budowę km
chodników.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Sieńsko
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
internetu przynajmniej w części sołectwa Sieńsko.
Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Sieńsko
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
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odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru rezultatów:
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Sieńsko
Gmina Słupia
Szkoła w Sieńsku
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Sieńsku
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Słupia - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Sieńsko
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 10 – sołectwo Słupia
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 10 obejmującego sołectwo Słupia:
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Wspieranie organizacji pozarządowych
40 000,00 zł
2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Słupi

3

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000,00 zł

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
EWE i OZE na budynkach prywatnych

200 000,00 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

6

Budowa farmy fotowotaicznej

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników i
parkingów wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Słupia
Budowa szerokopasmowego internetu

8

200 000 zł

1 000 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
9

Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Słupia

10

Renowacja Parafii Trójcy Świętej

10 000,00 zł
500 000,00 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi
Zespół Placówek Oświatowych w Słupi
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)

5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Teren sołectwa Słupia
Świetlica wiejska w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi
Zespół Placówek Oświatowych w Słupi
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa ,
 liczba osób objęta projektami partnerskim,
 liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji”,
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Słupi
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Słupi
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
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ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
 edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze

Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
sołectwa.
Świetlica wiejska w Słupi
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
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sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji




z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci,
pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci.

Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Słupia.
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Słupia
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną 4 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku
utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych

Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy sołectwa Słupia
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
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zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Słupia
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi
Zespół Placówek Oświatowych w Słupi
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)

5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Świetlica wiejska w Słupi
Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi
Zespół Placówek Oświatowych w Słupi
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Budowa farmy fotowoltaicznej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Parafia Trójcy Świętej
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach inwestycji zakłada się budowę farmy fotowoltaicznej.
Słupia, teren Parafii Trójcy Świętej
1 000 000,00 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Produkcja energii pochodzącej z OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Słupia
2 Wskazanie
podmiotów
Gmina Słupia
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realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż drogi
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo Słupia
1 000 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Słupia poprzez budowę
chodników.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 8
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Słupia
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
internetu przynajmniej w części sołectwa Słupia.
Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Słupia
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 40 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
Sposób pomiaru rezultatów:
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

Projekt rewitalizacyjny nr 9
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Słupia
Gmina Słupia
Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi
Zespół Placówek Oświatowych w Słupi
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3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Słupia - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Słupia
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekt rewitalizacyjny nr 10
Renowacja Parafii Trójcy Świętej
Parafia Trójcy Świętej

Przedsięwzięcie obejmuje restaurację Kościoła i zagospodarowanie
terenu wokół (chodnik, alejki, parking).
Parafia Trójcy Świętej

500 000,00 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 11 – sołectwo Sprowa
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 11 obejmującego sołectwo Sprowa:
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Wspieranie organizacji pozarządowych
40 000 zł
2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Sprowie

200 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000 zł

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
EWE i OZE na budynkach prywatnych i publicznych

200 000 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000 zł

6

100 000 zł

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników
wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Sprowa
Budowa szerokopasmowego internetu

8

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Sprowa

100 000 zł
10 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa Sprowa.
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Teren sołectwa Sprowa
Świetlica wiejska w Sprowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
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rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji






liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa,
liczba osób objęta projektami partnerskim,
liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji”,
liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie

Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Sprowie
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Sprowie
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.

Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
sołectwa.
Świetlica wiejska w Sprowie
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci,
 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci.
Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
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dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Sprowa
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Sprowa
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną nowe gospodarstwa agroturystyczne. W
przypadku utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy sołectwa Sprowa
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Sprowa
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa
Słupia.
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Sprowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 6
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Sprowa
2 Wskazanie
podmiotów
Gmina Słupia
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
zadań
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż drogi
4 Lokalizacja (miejsce
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo Sprowa
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
1 000 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Słupia poprzez budowę
sposobem ich oceny i
chodników.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru rezultatów:
rewitalizacji
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Sprowa
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
internetu przynajmniej w części sołectwa Sprowa.
Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Sprowa
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
Sposób pomiaru rezultatów:
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Sprowa
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Słupia - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Sprowa
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane 5,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 12 – sołectwo Stary Węgrzynów
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 12 obejmującego sołectwo Stary Węgrzynów:
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
L.p.
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Projekt rewitalizacyjny nr 2 organizacji pozarządowych
40 000 zł
2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Stary Węgrzynów

200 000 zł

3

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000 zł

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
EWE i OZE na budynkach prywatnych i publicznych

200 000 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000 zł

6

100 000 zł

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników wzdłuż
dróg przebiegających przez miejscowość Stary Węgrzynów
Budowa szerokopasmowego internetu

8

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Stary Węgrzynów

100 000 zł
10 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Teren sołectwa Stary Węgrzynów
Świetlica wiejska w Starym Węgrzynowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
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6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa,
 liczba osób objęta projektami partnerskim,
 liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji”
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie
Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Stary Węgrzynów
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Stary Węgrzynów
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.

Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
sołectwa.
Świetlica wiejska w Stary Węgrzynów
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci,
 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci.
Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
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z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Stary Węgrzynów
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Stary Węgrzynów
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną 2 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku
utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy sołectwa Stary Węgrzynów
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Stary
Węgrzynów
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa.
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Stary Węgrzynów
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
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listy obecności,
dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 6
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Stary
Węgrzynów
2 Wskazanie
podmiotów
Gmina Słupia
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
zadań
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż drogi
4 Lokalizacja (miejsce
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
1 000 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Stary Węgrzynów poprzez
sposobem ich oceny i
budowę chodników.
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru rezultatów:
rewitalizacji
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Stary Węgrzynów
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
internetu przynajmniej w części sołectwa Stary Węgrzynów.
Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Stary Węgrzynów
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
Sposób pomiaru rezultatów:
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ankiety,
dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Stary
Węgrzynów
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węgrzynowie
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Stary Węgrzynów - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Stary Węgrzynów
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 13 – sołectwo Wielkopole
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 13 obejmującego sołectwo Wielkopole:

1

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Szacunkowa
Sfera wraz z nazwą projektu
wartość
Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
Wspieranie organizacji pozarządowych
40 000 zł

2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Wielkopolu

L.p.

200 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000 zł

4

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
EWE i OZE na budynkach prywatnych i publicznych

200 000 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000 zł

6

100 000 zł

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę chodników
wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość Wielkopole
Budowa szerokopasmowego internetu

8

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Wielkopole

100 000 zł
10 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Teren sołectwa Wielkopole
Świetlica wiejska w Wielkopolu
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
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rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji






liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa,
liczba osób objęta projektami partnerskim,
liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji” ,
liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie

Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Wielkopolu
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Wielkopolu
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.

Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
sołectwa.
Świetlica wiejska w Wielkopolu
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci,
 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci.
Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
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jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Wielkopole
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Wielkopole
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną 2 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku
utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy sołectwa Wielkopole
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Wielkopole
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa.
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Wielkopolu
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
 listy obecności,

Strona 248 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023



dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w

Projekt rewitalizacyjny nr 6
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg przebiegających przez miejscowość
Wielkopole
Lider: Powiatowy Zarząd Dróg
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Zadanie 1: Budowa chodników na terenach zabudowanych wzdłuż drogi
Zadanie 2: Budowa chodników wzdłuż
Teren pasa drogowego na odcinku przebiegającym przez sołectwo
1 000 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Słupia poprzez budowę
chodników.
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 7
Budowa szerokopasmowego internetu
Gmina Słupia
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Wielkopole
Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
internetu przynajmniej w części sołectwa Wielkopole.
Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Wielkopole
100 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
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odniesieniu do celów
rewitalizacji

Sposób pomiaru rezultatów:
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 8
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Wielkopole
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Słupia - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Wielkopole
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
 protokoły odbioru,
 dokumentacja fotograficzna.
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Obszar rewitalizacji nr 14 – sołectwo Wywła
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach obszaru rewitalizacji
nr 14 obejmującego sołectwo Wywła:
UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Sfera wraz z nazwą projektu

L.p.

Szacunkowa wartość

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1

Wspieranie organizacji pozarządowych

40 000 zł

2

Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Wywle

200 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
3

Powstawanie gospodarstw agroturystycznych

50 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
4

EWE i OZE na budynkach prywatnych i publicznych

200 000 zł

5

Edukacja ekologiczna

20 000 zł

6

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Budowa szerokopasmowego internetu

100 000 zł

7

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Wywła

10 000 zł

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów

Projekt rewitalizacyjny nr 1
Wspieranie organizacji pozarządowych
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego „Małe granty rewitalizacji”
na realizację inicjatyw oddolnych na obszarze rewitalizacji.
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa Wywła
Zadanie 3: Z komputerem na Ty – zajęcia między pokoleniowe dla
seniorów i wnuczków.
Zadanie 4: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych
i zorganizowanych grup nieformalnych.
Teren sołectwa Wywła.
Świetlica wiejska w Wywle
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
40 000 zł (5000 zł * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na obszarze
rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja
pozarządowa,
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rewitalizacji





liczba osób objęta projektami partnerskim,
liczba inicjatyw oddolnych zrealizowanych w konkursie „Małe
granty rewitalizacji” ,
liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały
wsparcie

Sposób pomiaru rezultatów:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 2
Rozszerzenie działalności świetlicy wiejskiej w Wywle
Lider: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Podmioty wspomagające:
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
Projekt zakłada rozszerzenie działalności świetlicy w Wywle
o elementy środowiskowo-socjoterapeutyczne wraz z przystosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica będzie czynna średnio
25h/tygodniowo (4h/dni powszechne i 5h/sobota i/lub niedziela w zależności od potrzeb). Godziny otwarcia będą dopasowane do
oczekiwań dzieci i młodzieży. Do każdej świetlicy będzie uczęszczało
max. 14 dzieci w wieku 6-16 lat i będzie zatrudniony 1 wychowawca. Jego
pracę będą wspomagali wolontariusze. Wychowawca będzie pracował
z grupą i indywidualnie z każdym dzieckiem i rodzinami (rodzicami,
opiekunami prawnymi). Zajęcia z wychowawcą będą obejmować m.in.:
systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych
i odrabianie pracy domowej, gry i zabawy (ruchowe, sportowe,
dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp.). Oferta świetlic
będzie też poszerzona o wydarzenia jednorazowe, tj. wycieczki
edukacyjne (Końskie, Kielce, Sandomierz, Pacanów, Podzamcze), rajdy,
imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) i akcje
na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobom
starszym i niepełnosprawnym). Dzieci będą korzystały ze świetlic przez
ok.4h/dziennie, często zaraz po zakończeniu lekcji, więc zapewniony im
będzie co najmniej 1 posiłek w zależności od pory dnia i ich potrzeb
rozwojowych. Jeśli pojawią się osoby niepełnosprawne zostaną zbadane
ich potrzeby i zostanie zapewniony udział w zajęciach poprzez
dostosowanie infrastruktury, sprzętu, form przekazu treści, kadry
merytorycznej, itp.
W świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rozwijające następujące
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie:
 język angielski (porozumiewanie się w językach obcych)-średnio
8 h/m-c;
 matematyka (kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne)- średnio 5h/m-c;
 edukacja społeczna i obywatelska (kompetencje społeczne
i obywatelskie)-średnio3 h/m-c.
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Ponadto
prowadzone
będą
następujące
zajęcia
rozwojowe
i terapeutyczne:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą i pedagogiem
prowadzone indywidulanie i grupowo dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (m.in.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia),
2. zajęcia z psychoterapeutą (4-6 h/m-c) prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: wspieranie w dzieciach spokoju i koncentracji,
wzmacnianie w nich samooceny, zmniejszanie ich nadmiernej
pobudliwości, budowanie w nich pewności siebie m.in. poprzez: uczenie
dzieci radzenie sobie w trudnych sytuacjach; wzmocnienie w dzieciach
poczucia własnej wartości; pomaganie dzieciom w rozwiązywaniu
kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych; diagnozowanie osobowości
dzieci oraz ich ogólnego rozwoju psychomotorycznego i możliwości
intelektualnych; stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
poznawczego dzieci;
3.zajęcia z socjoterapeutą (4-6 h/m-c)
prowadzone indywidualnie
i grupowo, cel: pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu
w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także uczenie dzieci
rozpoznawania i nazywania emocji oraz pokazywanie im właściwych
sposobów ich wyrażania i odreagowywania; kształcenie w dzieciach
umiejętności interpersonalnych oraz dostrzeganie i spełnianie potrzeb
własnych i drugiego człowieka; uczenie dzieci pełnienia określonych ról
społecznych oraz kształtowanie w nich poczucia otwartości
i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywanie przyjaźni;
uczenie dzieci różnych typów zachowań akceptowalnych społecznie,
kierowania nimi i podejmowanie odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Ponadto przewidujemy w ramach projektu inne formy wsparcia m.in.
wczasy socjoterapeutyczne.
Poza w/w działalnością świetlicy będzie ona również organizowała
różnego rodzaju festyny rodzinne, zajęcia dla wszystkich dzieci z
sołectwa.
Świetlica wiejska w Wywle
320 000 zł (40 000 zł/rocznie * 8 lat)
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem:
 z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie – min. 14 osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci,
 pedagogicznym i psycho-socjoterapeutycznym – min. 14
osób/rocznie * 8 lat = 112 dzieci.
Sposób pomiaru:
 w świetlicy będą prowadzone dla każdego dziecka: karta pobytu
z uaktualnianymi informacjami o postępach w nauce szkolnej,
jego stanie zdrowia oraz aktualną ocenę jego sytuacji rodzinnej,
 dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

Projekt rewitalizacyjny nr 3
Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
Mieszkańcy sołectwa Wywła
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku na obszarze
rewitalizacji. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że
powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne.
Teren sołectwa Wywła
50 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Zakładamy, że powstaną nowe gospodarstwa agroturystyczne. W
przypadku utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw
agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i
wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia).
Sposób pomiaru rezultatów:
 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy Słupia,
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych,
 www gminy Słupia,
 dokumentacja fotograficzna.

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej
1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt
3 Zakres realizowanych
zadań

Projekt rewitalizacyjny nr 4
EWE i OZE na budynkach prywatnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Mieszkańcy sołectwa Wywła
EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka
termomodernizacja polegająca na:
 wymiana okien na energooszczędne,
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 ocieplenie dachu i stropu,
 Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne,
 Wymiana kotła,
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ
ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między
innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale
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4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

1 Nazwa projektu
2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań

4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów
rewitalizacji

morskie
i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła.
W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw
domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na
wdrożenie EWE i OZE.
Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie sołectwa Wywła
200 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
Minimum 10 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu
Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE.
Sposób pomiaru rezultatów:
 informacje WFOŚiGW w Kielcach,
 dane własne Urzędu Gminy Słupia,
 informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekt rewitalizacyjny nr 5
Edukacja ekologiczna
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
Fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną np. Odzyskaj Środowisko
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Zadanie 1: Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej.
Zadanie 2: Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców sołectwa.
Zadanie 3: Promocja żywności ekologicznej.
Zadanie 4: Inne działania związane z edukacją ekologiczną.
Świetlica wiejska w Wywle
Przedszkole samorządowe w Słupi (w przyszłości)
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Urząd Gminy w Słupi
20 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
W okresie wdrażania Programu:
 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych,
 zorganizowanie 16 konkursów ekologicznych,
 przeprowadzenie 32 pogadanek nt. ekologii,
 zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii,
Sposób pomiaru:
 listy obecności,
 dokumentacja fotograficzna.
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Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej
1 Nazwa projektu
Projekt rewitalizacyjny nr 6
Budowa szerokopasmowego internetu
2 Wskazanie
Gmina Słupia
podmiotów
Przedsiębiorstwa prywatne oferujące usługi związane z dostępem do
realizujących projekt
internetu
Województwo Świętokrzyskie
Mieszkańcy sołectwa Wywła
3 Zakres realizowanych Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu
zadań
z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej
przepustowości. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości
wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne
podobne.
Projekt rewitalizacyjne zakłada budowę takiego szerokopasmowego
internetu przynajmniej w części sołectwa Wywła.
4 Lokalizacja (miejsce
Potencjalnie może zostać objęty cały teren sołectwa Wywła
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
100 000 zł
6 Prognozowane
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
rezultaty wraz ze
 minimum 10 gospodarstw domowych posiada dostęp do
sposobem ich oceny i
szerokopasmowego internetu na obszarze rewitalizacji,
zmierzenia w
odniesieniu do celów
Sposób pomiaru rezultatów:
rewitalizacji
 ankiety,
 dokumentacja fotograficzna.
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej
1 Nazwa projektu

2 Wskazanie
podmiotów
realizujących projekt

3 Zakres realizowanych
zadań
4 Lokalizacja (miejsce
przeprowadzenia
danego projektu)
5 Szacowana wartość
6 Prognozowane
rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do celów

Projekt rewitalizacyjny nr 7
Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości
Wywła
Gmina Słupia
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Wywle
Stowarzyszenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
Przedsięwzięcie obejmuje restaurację i dbanie o występujące na terenie
miejscowości Wywła - kapliczki, krzyże i figury przydrożne.
Teren miejscowości Wywła
10 000 zł
Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji:
- Liczba elementów dziedzictwa kulturowego, które zostaną
odrestaurowane,
Sposób pomiaru rezultatów:
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rewitalizacji




protokoły odbioru,
dokumentacja fotograficzna.

8. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi
projektami/ przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami
różnych
podmiotów
i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji
Program Rewitalizacji Gminy Słupia ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem
projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, Funduszu Spójności oraz
innych środków publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego,
ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturowego związanego zarówno
z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. Program złożony jest z wielu różnorodnych projektów
(kluczowych i uzupełniających). Projekty są ze sobą wzajemnie powiązane oraz pozostają w synergii.
Projekty będą realizowane na terenach o istotnym znaczeniu dla rozwoju całej gminy. Działania ujęte
w Programie obejmują zasięgiem całość obszaru rewitalizacji dotkniętego szczególną koncentracją
problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Działania przedstawione w dokumencie są ze sobą
powiazanie/komplementarne w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralnoinstytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.
Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych4
Wszystkie działania zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji są ze sobą komplementarne.
W ramach procesu rewitalizacji przewidziano zarówno zadania inwestycyjne jak i społeczne.

1 Komplementarność przestrzenna
Program rewitalizacji będzie efektywnie oddziaływał na całe dotknięte kryzysem obszary,
poszczególne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniają przestrzennie oraz
zachodzi między nimi efekt synergii. Projekty realizowane w ramach Programu będą łagodzić lub
całkowicie eliminować problemy występujące na obszarach kryzysowych.
2 Komplementarność problemowa
Zaproponowane w dokumencie projekty będą realizowane na obszarach rewitalizacji i są
odpowiedzią na zdiagnozowane na tych terenach problemy. Projekty/przedsięwzięcia, jakie zostaną
zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji, dopełniają się tematycznie, sprawiając, że program
rewitalizacji oddziałuje na obszar zdegradowany we wszystkich niezbędnych aspektach ( społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym, środowiskowym, kulturowym, technicznym).

3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
4

Przedsięwzięciem rewitalizacyjnym jest działanie (w tym mające charakter ciągły), w szczególności
o charakterze społecznym, ekonomicznym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim,
edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, zawarte lub wynikające z programu rewitalizacji oraz
logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.
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System zarządzania Programem pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji.
Za realizację całego Programu będzie odpowiadał Wójt Gminy. Wspierać go będzie Zespół ds.
rewitalizacji (utworzony z pracowników Urzędu Gminy) oraz Komitet Rewitalizacyjny złożony z
interesariuszy rewitalizacji. Działaniami w sferze społecznej/edukacyjnej będą zajmować się wspólnie z
Wójtem jednostki podległe gminie m.in. GOPS czy placówki oświatowe. Są to instytucje, które od lat
realizują działania społeczne/ edukacyjne. W sferze technicznej i funkcjonalno-przestrzennej jednostką
wdrażającą będzie przede wszystkim Urząd Gminy. W sferze gospodarczej – mieszkańcy i firmy.

4 Komplementarność międzyokresowa
Program zapewnia ciągłość realizowanych od kilku lata działań na terenie gminy. W okresie 2007-2015
zostało zrealizowanych wiele działań, które w obecnej perspektywie będą kontynuowane. Gmina Słupia
dokonała analizy i krytycznej oceny dotychczasowych działań w obszarach kryzysowych i na tej
podstawie zaplanowała projekty rewitalizacyjne, które będą wdrażane w okresie 2016-2023. Program
rewitalizacji zapewnia pełną ciągłości programową (polegającą na kontynuacji i/lub rozwijaniu
wsparcia z polityki spójności 2007-2013).

5 Komplementarność źródeł finansowania
Projekty rewitalizacyjne, będą realizowane z różnych źródeł (EFRR, EFS i Funduszu Spójności
z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania) jak również środków własnych gminy,
środków prywatnych. Źródła finansowania opisano szerzej w pkt. 9 Indykatywne ramy finansowe.
SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 1 –
sołectwo Dąbrowica
Źródła finansowania
Środki
Wartość
Dofinansowanie
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne, w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
2 035 000 zł 364 250 zł 30 000 zł 1 498 250 zł 15 000 zł
127 500 zł
Projekty uzupełniające

720 000 zł

110 000 zł 10 000 zł

465 000 zł

28 000 zł

107 000 zł

RAZEM

2 755 000 zł

474 250 zł 40 000 zł

1 963 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

%

100%

71%

2%

9%

17%

1%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 2 –
sołectwo Jasieniec
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne,
w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym
granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
1 060 000 zł 218 000 zł 30 000 zł 669 500 zł
15 000 zł
127 500 zł
Projekty uzupełniające

620 000 zł

95 000 zł

10 000 zł

380 000 zł

28 000 zł

107 000 zł
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RAZEM

1 680 000 zł

%

100%

313 000 zł 40 000 zł
19%

2%

1 049 500 zł

43 000 zł

234 500 zł

62%

3%

14%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 3 –
sołectwo Nowa Wieś
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne,
w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
1 905 000 zł 344 750 zł 30 000 zł 1 387 750 zł 15 000 zł
127 500 zł
Projekty uzupełniające

680 000 zł

RAZEM

2 585 000 zł

%

100%

95 000 zł

0 zł

439 750 zł 30 000 zł
17%

1%

530 000 zł

18 000 zł

37 000 zł

1 917 750 zł

33 000 zł

164 500 zł

74%

1%

6%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 4 –
sołectwo Nowy Węgrzynów
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne,
w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym
granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
835 000 zł
184 250 zł 30 000 zł 478 250 zł
15 000 zł
127 500 zł
Projekty uzupełniające

520 000 zł

RAZEM

1 355 000 zł

%

100%

80 000 zł

10 000 zł

295 000 zł

28 000 zł

107 000 zł

264 250 zł 40 000 zł

773 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

57%

3%

17%

20%

3%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 5 –
sołectwo Obiechów
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne,
w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
1 985 000 zł 334 250 zł 30 000 zł 1 440 750 zł 22 500 zł
157 500 zł
Projekty uzupełniające

1 720 000 zł

110 000 zł 10 000 zł

1 315 000 zł

28 000 zł

257 000 zł

RAZEM

3 705 000 zł

444 250 zł 40 000 zł

2 755 750 zł

50 500 zł

414 500 zł

%

100%

74%

1%

11%

12%

1%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 6 –
sołectwo Raszków
Źródła finansowania
Wartość
Wyszczególnienie
projektów
Gmina
inne JST
Dofinansowanie
Środki
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Słupia

Projekty podstawowe

1 835 000 zł

334 250 zł 30 000 zł

1 328 250 zł

15 000 zł

prywatne, w
tym granty
NGO
127 500 zł

Projekty uzupełniające

920 000 zł

140 000 zł 10 000 zł

635 000 zł

28 000 zł

107 000 zł

RAZEM

2 755 000 zł

474 250 zł 40 000 zł

1 963 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

%

100%

71%

2%

9%

17%

1%

UE

Środki
krajowe

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 7 –
sołectwo Rawka
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne, w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
1 885 000 zł 341 750 zł 30 000 zł 1 370 750 zł 15 000 zł
127 500 zł
Projekty uzupełniające

720 000 zł

110 000 zł 10 000 zł

465 000 zł

28 000 zł

107 000 zł

RAZEM

2 605 000 zł

451 750 zł 40 000 zł

1 835 750 zł

43 000 zł

234 500 zł

%

100%

70%

2%

9%

17%

2%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 8 –
sołectwo Rożnica
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne,
w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym
granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
1 735 000 zł 319 250 zł 30 000 zł 1 243 250 zł 15 000 zł
127 500 zł
Projekty uzupełniające

1 420 000 zł

155 000 zł 10 000 zł

1 060 000 zł

28 000 zł

167 000 zł

RAZEM

3 155 000 zł

474 250 zł 40 000 zł

2 303 250 zł

43 000 zł

294 500 zł

%

100%

73%

1%

9%

15%

1%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 9 –
sołectwo Sieńsko
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne,
w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
4 735 000 zł 919 250 zł 30 000 zł 3 643 250 zł 15 000 zł
127 500 zł
Projekty uzupełniające

720 000 zł

RAZEM

5 455 000 zł

%

100%

110 000 zł 10 000 zł
1 029 250
40 000 zł
zł
19%
1%

465 000 zł

28 000 zł

107 000 zł

4 108 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

75%

1%

4%
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SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 10 –
sołectwo Słupia
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne,
w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym
granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
5 485 000 zł 874 250 zł 30 000 zł 4 388 250 zł 15 000 zł
127 500 zł
Projekty uzupełniające

2 220 000 zł

110 000 zł 10 000 zł

1 690 000 zł

53 000 zł

357 000 zł

RAZEM

7 705 000 zł

984 250 zł 40 000 zł

6 078 250 zł

68 000 zł

484 500 zł

%

99%

79%

1%

6%

13%

1%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 11 –
sołectwo Sprowa
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne,
w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
1 185 000 zł 236 750 zł 30 000 zł 775 750 zł
15 000 zł
127 500 zł
Projekty uzupełniające

720 000 zł

110 000 zł 10 000 zł

465 000 zł

28 000 zł

107 000 zł

RAZEM

1 905 000 zł

346 750 zł 40 000 zł

1 240 750 zł

43 000 zł

234 500 zł

%

100%

65%

2%

12%

18%

2%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 12 –
sołectwo Stary Węgrzynów
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne,
w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym
granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
1 835 000 zł 334 250 zł 30 000 zł 1 328 250 zł 15 000 zł
127 500 zł
Projekty uzupełniające

720 000 zł

110 000 zł 10 000 zł

465 000 zł

28 000 zł

107 000 zł

RAZEM

2 555 000 zł

444 250 zł 40 000 zł

1 793 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

%

100%

70%

2%

9%

17%

2%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 13 –
sołectwo Wielkopole
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne,
w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym
granty
UE
krajowe
NGO
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Projekty podstawowe

2 635 000 zł

454 250 zł 30 000 zł

2 008 250 zł

15 000 zł

127 500 zł

Projekty uzupełniające

720 000 zł

110 000 zł 10 000 zł

465 000 zł

28 000 zł

107 000 zł

RAZEM

3 355 000 zł

564 250 zł 40 000 zł

2 473 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

%

100%

74%

1%

7%

17%

1%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Obszar rewitalizacji nr 14 –
sołectwo Wywła
Źródła finansowania
Środki
Dofinansowanie
Wartość
Wyszczególnienie
Gmina
prywatne,
w
projektów
inne JST
Środki
Słupia
tym
granty
UE
krajowe
NGO
Projekty podstawowe
735 000 zł
169 250 zł 30 000 zł 393 250 zł
15 000 zł
127 500 zł
Projekty uzupełniające

620 000 zł

RAZEM

1 355 000 zł

%

100%

95 000 zł

10 000 zł

380 000 zł

28 000 zł

107 000 zł

264 250 zł 40 000 zł

773 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

57%

3%

17%

20%

3%

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH W CAŁYM
PROGRAMIE REWITALIZACJI
Źródła finansowania
Wyszczególnienie

Obszar rewitalizacji
nr 1 – sołectwo
Dąbrowica
Obszar rewitalizacji
nr 2 – sołectwo
Jasieniec
Obszar rewitalizacji
nr 3 – sołectwo
Nowa Wieś
Obszar rewitalizacji
nr 4 – sołectwo
Nowy Węgrzynów
Obszar rewitalizacji
nr 5 – sołectwo
Obiechów
Obszar rewitalizacji
nr 6 – sołectwo
Raszków
Obszar rewitalizacji
nr 7 – sołectwo

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Dofinansowanie
inne JST
UE

Środki
krajowe

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO

2 755 000 zł

474 250 zł

40 000 zł

1 963 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

1 680 000 zł

313 000 zł

40 000 zł

1 049 500 zł

43 000 zł

234 500 zł

2 585 000 zł

439 750 zł

30 000 zł

1 917 750 zł

33 000 zł

164 500 zł

1 355 000 zł

264 250 zł

40 000 zł

773 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

3 705 000 zł

444 250 zł

40 000 zł

2 755 750 zł

50 500 zł

414 500 zł

2 755 000 zł

474 250 zł

40 000 zł

1 963 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

2 605 000 zł

451 750 zł

40 000 zł

1 835 750 zł

43 000 zł

234 500 zł
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Rawka
Obszar rewitalizacji
nr 8 – sołectwo
Rożnica
Obszar rewitalizacji
nr 9 – sołectwo
Sieńsko
Obszar rewitalizacji
nr 10 – sołectwo
Słupia
Obszar rewitalizacji
nr 11 – sołectwo
Sprowa
Obszar rewitalizacji
nr 12 – sołectwo
Stary Węgrzynów
Obszar rewitalizacji
nr 13 – sołectwo
Wielkopole
Obszar rewitalizacji
nr 14 – sołectwo
Wywła
Razem
%

3 155 000 zł

474 250 zł

40 000 zł

2 303 250 zł

43 000 zł

294 500 zł

5 455 000 zł

1 029 250 zł

40 000 zł

4 108 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

7 705 000 zł

984 250 zł

40 000 zł

6 078 250 zł

68 000 zł

484 500 zł

1 905 000 zł

346 750 zł

40 000 zł

1 240 750 zł

43 000 zł

234 500 zł

2 555 000 zł

444 250 zł

40 000 zł

1 793 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

3 355 000 zł

564 250 zł

40 000 zł

2 473 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

1 355 000 zł

264 250 zł

40 000 zł

773 250 zł

43 000 zł

234 500 zł

42 925 000 zł 6 968 750 zł 550 000 zł 31 028 750 zł 624 500 zł 3 703 000 zł
100%
17%
1%
72%
1%
9%

Jak pokazują powyższe wyliczenia – montaż finansowany w ramach Programu Rewitalizacji jest
różnorodny:
 17% stanowi wkład Gminy Słupia,
 1% innych JST np. Starostwa Powiatowego,
 72% dotacje z UE,
 1% środki krajowe,
 9% środki prywatne i granty od różnych organizacji pozarządowych.
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9. Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, wraz
z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza
funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 - publiczne i prywatne środki krajowe
w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE

Obszar rewitalizacji nr 1 - sołectwo Dąbrowica

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

9

8

17

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych

2 035 000 zł

770 000 zł

2 805 000 zł

Obszar rewitalizacji nr 2 – sołectwo Jasieniec

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

9

7

16

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych

1 035 000 zł

620 000 zł

1 655 000 zł

Obszar rewitalizacji nr 3 – sołectwo Nowa Wieś

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

9

7

16

1 905 000 zł

680 000 zł

2 585 000 zł

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

7

7

14

Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych

835 000,00 zł

520 000,00 zł

1 355 000,00 zł

Obszar rewitalizacji nr 5 – sołectwo Obiechów

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

9

9

18

1 985 000,00 zł

1 720 000,00 zł

3 705 000,00 zł

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

Liczba projektów rewitalizacyjnych

Liczba projektów rewitalizacyjnych

Liczba projektów rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych
Obszar rewitalizacji nr 4 – sołectwo Nowy
Węgrzynów
Liczba projektów rewitalizacyjnych

Liczba projektów rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych
Obszar rewitalizacji nr 6 – sołectwo Raszków
Liczba projektów rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych
Obszar rewitalizacji nr 7 – sołectwo Rawka
Liczba projektów rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych
Obszar rewitalizacji nr 8 – sołectwo Rożnica
Liczba projektów rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych
Obszar rewitalizacji nr 9 – sołectwo Sieńsko
Liczba projektów rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych
Obszar rewitalizacji nr 10 – sołectwo Słupia
Liczba projektów rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych
Obszar rewitalizacji nr 11 – sołectwo Sprowa
Liczba projektów rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych
Obszar rewitalizacji nr 12 – sołectwo Stary
Węgrzynów
Liczba projektów rewitalizacyjnych

8

9

17

1 835 000,00 zł

920 000,00 zł

2 755 000,00 zł

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

9

8

17

1 885 000,00 zł

720 000,00 zł

2 605 000,00 zł

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

9

10

19

1 735 000,00 zł

1 420 000,00 zł

3 155 000,00 zł

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

10

8

18

4 735 000,00 zł

720 000,00 zł

5 455 000,00 zł

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

11

10

21

5 485 000,00 zł

2 220 000,00 zł

7 705 000,00 zł

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

10

8

18

1 185 000,00 zł

720 000,00 zł

1 905 000,00 zł

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

8

8

16
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Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych

1 835 000,00 zł

720 000,00 zł

2 555 000,00 zł

Obszar rewitalizacji nr 13 – sołectwo Wielkopole

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

9

8

17

2 635 000,00 zł

720 000,00 zł

3 355 000,00 zł

Podstawowa

Uzupełniająca

Razem

Liczba projektów rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych
Obszar rewitalizacji nr 14 – sołectwo Wywła
Liczba projektów rewitalizacyjnych
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych

7

7

14

1 185 000,00 zł

620 000,00 zł

1 805 000,00 zł

Podsumowanie wszystkich 14 obszarów rewitalizacji
Liczba projektów rewitalizacyjnych
Obszar rewitalizacji nr 1 – sołectwo Dąbrowica
Obszar rewitalizacji nr 2 – sołectwo Jasieniec
Obszar rewitalizacji nr 3 – sołectwo Nowa Wieś

Podstawowa Uzupełniająca
124
114
7%
7%
7%
6%
7%
6%

Razem
238
7%
7%
7%

Obszar rewitalizacji nr 4 – sołectwo Nowy Węgrzynów
6%
6%
6%
Obszar rewitalizacji nr 5 – sołectwo Obiechów
7%
8%
8%
Obszar rewitalizacji nr 6 – sołectwo Raszków
6%
8%
7%
Obszar rewitalizacji nr 7 – sołectwo Rawka
7%
7%
7%
Obszar rewitalizacji nr 8 – sołectwo Rożnica
7%
9%
8%
Obszar rewitalizacji nr 9 – sołectwo Sieńsko
8%
7%
8%
Obszar rewitalizacji nr 10 – sołectwo Słupia
9%
9%
9%
Obszar rewitalizacji nr 11 – sołectwo Sprowa
8%
7%
8%
Obszar rewitalizacji nr 12 – sołectwo Stary Węgrzynów
6%
7%
7%
Obszar rewitalizacji nr 13 – sołectwo Wielkopole
7%
7%
7%
Obszar rewitalizacji nr 14 – sołectwo Wywła
6%
6%
6%
Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych
30 310 000 zł 13 090 000 zł 43 400 000 zł
Obszar rewitalizacji nr 1 – sołectwo Dąbrowica
7%
6%
6%
Obszar rewitalizacji nr 2 – sołectwo Jasieniec
3%
5%
4%
Obszar rewitalizacji nr 3 – sołectwo Nowa Wieś
6%
5%
6%
Obszar rewitalizacji nr 4 – sołectwo Nowy Węgrzynów
Obszar rewitalizacji nr 5 – sołectwo Obiechów
Obszar rewitalizacji nr 6 – sołectwo Raszków
Obszar rewitalizacji nr 7 – sołectwo Rawka
Obszar rewitalizacji nr 8 – sołectwo Rożnica
Obszar rewitalizacji nr 9 – sołectwo Sieńsko
Obszar rewitalizacji nr 10 – sołectwo Słupia
Obszar rewitalizacji nr 11 – sołectwo Sprowa
Obszar rewitalizacji nr 12 – sołectwo Stary Węgrzynów
Obszar rewitalizacji nr 13 – sołectwo Wielkopole
Obszar rewitalizacji nr 14 – sołectwo Wywła

3%
7%
6%
6%
6%
16%
18%
4%
6%
9%
4%

4%
13%
7%
6%
11%
6%
17%
6%
6%
6%
5%

3%
9%
6%
6%
7%
13%
18%
4%
6%
8%
4%
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Tabela 44 Możliwe źródła finansowania projektów zawartych w Programie Rewitalizacji dla
miejscowości Słupia na lata 2015–2022

CELE TEMATYCZNE ORAZ PRIORYTETY INWESTYCYJNE

PROGRAMY
OPERACYJNE
(FUNDUSZE)

Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP
3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie
tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory
przedsiębiorczości

RPO, POIR,
POPW (EFRR)

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

POIŚ, RPO
(FS/EFRR)

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

POIŚ, RPO,
POPW
(FS/EFRR)

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego

POIŚ, RPO
(EFRR)

6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości
środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację
terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących
zmniejszaniu hałasu

POIŚ, RPO
(FS/EFRR)

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej
7.d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej, jakości i
POIŚ, RPO,
interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie
POPW
działań służących zmniejszaniu hałasu
(FS/EFRR)
Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników
8.i dostęp do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku
pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz
wspierania mobilności pracowników

RPO (EFRR)
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8.iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie
przedsiębiorstw w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw

RPO (EFS)

Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
9.b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

RPO (EFRR)

9.i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

POWER, RPO
(EFS)

9.iv Ułatwianie dostępu przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym

POWER, RPO
(EFS)

9.v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w
celu ułatwiania dostępu do zatrudniania

POWER, RPO
(EFS)

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020) /wersja z dn. 3 lipca 2015/

Tabela 45 Priorytety Inwestycyjne o kluczowym znaczeniu dla rewitalizacji
Program Operacyjny

Priorytety Inwestycyjne
4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych, w sektorze mieszkaniowym
4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Program
Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko
2014- 2020

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i
kulturowego
6e (iv) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu
jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i
dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych),
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań
służących zmniejszaniu hałasu
9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się
do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności
w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez
lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz
przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności
lokalnych
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Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój

8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych,
którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się
ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla
młodzieży

Program Operacyjny
Polska Wschodnia

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa

2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz
wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie nowych
technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej
2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, ewłączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 /wersja z dn.3 lipca
2015/
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Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 1 – sołectwo Dąbrowica
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Podsumowanie

2 035 000 zł

%

100%

Środki
prywatne, w
Gmina Słupia inne JST
UE
Środki krajowe tym granty
NGO
364 250 zł 30 000 zł 1 498 250 zł
15 000 zł
127 500 zł
Dofinansowanie

18%

1%

74%

1%

Uwagi/ komentarze

6%

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób bezrobotnych i
poszukujących pracy
Organizacja różnego rodzaju
imprez (kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, itp.)
na obszarze rewitalizacji nr 1 –
sołectwo Dąbrowica
Razem sfera społeczna

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

80 000,00 zł

12 000 zł

68 000 zł

240 000,00 zł

120 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

320 000 zł

132 000 zł

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD,
także granty organizacji pozarządowych

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu
Powstawanie nowych firm i
wspieranie już istniejących
Razem sfera gospodarcza

Wartość
projektów

Gmina Słupia inne JST

150 000,00 zł
150 000 zł

UE

Środki krajowe

50 000 zł
0 zł

0 zł

50 000 zł

0 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

100 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Wdrażanie Programu usuwania
azbestu z terenu sołectwa
Dąbrowica

15 000,00 zł

Gmina Słupia inne JST
2 250,00 zł

UE
12 750,00 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
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Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00 zł

Razem sfera środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO WŚ
2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

85 000,00 zł

0 zł

97 750 zł

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Gmina Słupia inne JST

UE

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez sołectwo
Dąbrowica

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe oczyszczalnie
ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

250 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

0 zł

212 500 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

2 500 zł
0 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania),
85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 20142020, część w ramach działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich;
część w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej 20162019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach

2 500 zł

Projekty ze sfery technicznej
Gmina Słupia inne JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
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Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

1 000 000,00 zł

150 000 zł

Budowa i modernizacja
infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej na terenie
miejscowości Dąbrowica

200 000,00 zł

30 000 zł

Razem sfera techniczna

1 200 000 zł

180 000 zł

0 zł

850 000 zł

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO WŚ
2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

170 000 zł

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia

1 020 000 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 1 – sołectwo Dąbrowica
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Podsumowanie

720 000 zł

%

100%

Środki
prywatne,
Gmina
inne JST
w tym
Środki
Słupia
UE
granty
krajowe
NGO
110 000 zł 10 000 zł 465 000 zł 28 000 zł 107 000 zł
Dofinansowanie

15%

1%

65%

4%

Uwagi/ komentarze

15%

Projekty ze sfery społecznej
Wspieranie organizacji
pozarządowych

40 000,00 zł

Rozszerzenie działalności
świetlicy wiejskiej w
200 000,00 zł
Dąbrowicy
Razem sfera społeczna
240 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

30 000 zł
50 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

170 000 zł
0 zł

170 000 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia, częściowo granty np.
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Batorego

0 zł

20 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej

Strona 272 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023
Numer i nazwa projektu
Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych
Razem sfera
gospodarcza
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

50 000,00 zł
50 000 zł
Wartość
projektów

UE

Środki
krajowe

20 000 zł
0 zł
Gmina
Słupia

EWE i OZE na budynkach
200 000,00 zł
prywatnych i publicznych

30 000 zł

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera
środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

0 zł

inne JST

20 000 zł

0 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w oparciu m.in. o
dotacje ARiMR, LGD

30 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Środki
Środki
UE
krajowe
prywatne

Zakłada się częściowy wkład mieszkańców obszaru rewitalizacji,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach lub w ramach RPO WŚ
2014-2020 tzw. projekty parasolowe działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

170 000 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia, częściowo
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach

15 000 zł
0 zł

Uwagi/ komentarze

170 000 zł 15 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Środki
Środki
inne JST
UE
krajowe
prywatne

Poprawa bezpieczeństwa
na terenie sołectwa
poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg
przebiegających przez
miejscowość Dąbrowica

100 000,00 zł

15 000 zł

Budowa
szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera
funkcjonalnoprzestrzenna

200 000 zł

25 000 zł

10 000 zł 105 000 zł 10 000 zł

50 000 zł

Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z PROW 2014-2020
(63,63% dofinansowania), 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020, część w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich; część w ramach "Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019"

85 000 zł

20 000 zł

Uwagi/ komentarze

Zakłada się szeroki montaż finansowy tego zadania (od wkładu
samorządu lokalnego poprzez samorząd wojewódzki, kończąc na
inwestycjach prywatnych przedsiębiorstw)
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Wartość
projektów

Numer i nazwa projektu
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Dąbrowica
Razem sfera techniczna

Gmina
Słupia

inne JST

Projekty ze sfery technicznej
Środki
Środki
UE
krajowe
prywatne

10 000,00 zł
10 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3 000 zł

7 000 zł

3 000 zł

7 000 zł

Uwagi/ komentarze
Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne mieszkańców, częściowo
dotacja Powiatu

Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 2 – sołectwo Jasieniec
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Środki
prywatne,
w tym
Środki
granty
krajowe
NGO
15 000 zł 127 500 zł

Dofinansowanie
Gmina Słupia

inne JST

UE

Podsumowanie

1 060 000 zł

218 000 zł

30 000 zł

669 500 zł

%

100%

21%

3%

63%

1%

Uwagi/ komentarze

12%

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy

80 000,00 zł

Organizacja różnego
rodzaju imprez
(kulturalnych,
sportowych,
240 000,00 zł
rekreacyjnych, itp.) na
obszarze rewitalizacji nr 2
– sołectwo Jasieniec
Razem sfera społeczna
320 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

12 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

68 000 zł

120 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

132 000 zł

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Gmina Słupia

inne JST

Projekty ze sfery gospodarczej
Środki
Środki
UE
krajowe
prywatne

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z różnych źródeł m.in.
dofinansowania LGD, także granty organizacji pozarządowych

Uwagi/ komentarze
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Powstawanie nowych
firm i wspieranie już
istniejących
Razem sfera
gospodarcza

150 000,00 zł
150 000 zł

50 000 zł
0 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia

Wdrażanie Programu
usuwania azbestu z terenu
sołectwa Tułkowice

40 000,00 zł

6 000,00 zł

Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00 zł

Razem sfera
środowiskowa

140 000 zł

21 000 zł

Numer i nazwa projektu
Poprawa bezpieczeństwa
na terenie sołectwa
poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg
przebiegających przez
miejscowość Dąbrowica

Wartość
projektów

100 000,00 zł

Gmina Słupia

15 000 zł

0 zł

inne JST

0 zł

50 000 zł

100 000 zł
0 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w oparciu m.in. o
dotacje ARiMR, LGD

100 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Środki
Środki
UE
krajowe
prywatne

Uwagi/ komentarze

34 000,00 zł

Zakłada się dofinansowanie 85% Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

85 000,00 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia, częściowo
dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2014-2020 działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

119 000 zł

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Środki
Środki
inne JST
UE
krajowe
prywatne

Uwagi/ komentarze

85 000 zł

Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z PROW 2014-2020
(63,63% dofinansowania), 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020, część w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich; część w ramach "Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019"
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z PROW 2014-2020
(63,63% dofinansowania), 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020, część w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich; część w ramach "Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019"

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez
sołectwo Dąbrowica

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe
oczyszczalnie ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

2 500 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia, częściowo
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach
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Razem sfera
funkcjonalnoprzestrzenna

350 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia

Remont parkingu

100 000,00 zł

15 000 zł

Razem sfera techniczna

100 000 zł

15 000 zł

50 000 zł

0 zł

inne JST

297 500 zł

0 zł

2 500 zł

Projekty ze sfery technicznej
Środki
Środki
UE
krajowe
prywatne

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach RPO WŚ 2014-2020,
działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Zakłada
się częściowy wkład Gminy Słupia

85 000 zł
0 zł

85 000 zł

Uwagi/ komentarze

0 zł

0 zł

Strona 276 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023
Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 2 – sołectwo Jasieniec
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Podsumowanie

620 000 zł

95 000 zł

%

100%

15%

Dofinansowanie
inne JST

UE

10 000 zł 380 000 zł
2%

61%

Środki krajowe

Środki prywatne, w tym granty NGO

28 000 zł

107 000 zł

5%

17%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
Wspieranie organizacji
pozarządowych

40 000,00 zł

20 000 zł

Rozszerzenie
działalności świetlicy
wiejskiej w Jasieńcu

200 000,00 zł

30 000 zł

Razem sfera społeczna

240 000 zł

50 000 zł

20 000 zł

170 000 zł
0 zł

170 000 zł

0 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo granty np. PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności,
Fundacji Batorego
Zakłada się 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych

20 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu
Powstawanie
gospodarstw
agroturystycznych
Razem sfera
gospodarcza

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

50 000,00 zł

UE

Środki krajowe

20 000 zł

50 000 zł

0 zł

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

0 zł

20 000 zł

0 zł

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców
sołectwa w oparciu m.in. o dotacje
ARiMR, LGD

30 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu

inne JST

UE

Środki krajowe

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze
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EWE i OZE na
budynkach prywatnych
i publicznych

200 000,00 zł

30 000 zł

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera
środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Zakłada się częściowy wkład
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach lub w ramach RPO WŚ 20142020 tzw. projekty parasolowe działanie
3.3 Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym
Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach

170 000 zł

15 000 zł

0 zł

170 000 zł

15 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się szeroki montaż finansowy
tego zadania (od wkładu samorządu
lokalnego poprzez samorząd
wojewódzki, kończąc na inwestycjach
prywatnych przedsiębiorstw)

Budowa
szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera
funkcjonalnoprzestrzenna

100 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Projekty ze sfery technicznej
Numer i nazwa projektu
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Jasieniec
Razem sfera
techniczna

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

UE

10 000,00 zł
10 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki krajowe

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze

3 000 zł

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki
publiczne mieszkańców, częściowo
dotacja Powiatu

3 000 zł

7 000 zł
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Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 3 – sołectwo Nowa Wieś
Źródła finansowania

Podsumowanie

1 905 000 zł

344 750 zł

30 000 zł

1 387 750 zł

15 000 zł

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
127 500 zł

%

100%

18%

2%

73%

1%

7%

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Dofinansowanie
Gmina
Słupia

inne JST

UE

Środki
krajowe

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO
WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych

Aktywizacja osób bezrobotnych i
poszukujących pracy

80 000,00 zł

12 000 zł

Organizacja różnego rodzaju imprez
(kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze
rewitalizacji nr 3 – sołectwo Nowa Wieś

240 000,00 zł

120 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Razem sfera społeczna

320 000 zł

132 000 zł

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Projekty ze sfery gospodarczej
Środki
inne JST
UE
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

50 000 zł

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

Powstawanie nowych firm i wspieranie
już istniejących
Razem sfera gospodarcza

68 000 zł

150 000,00 zł
150 000 zł

0 zł

0 zł

50 000 zł

0 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Projekty ze sfery środowiskowej
Środki
inne JST
UE
krajowe

Wdrażanie Programu usuwania azbestu
z terenu sołectwa Nowa Wieś

15 000,00 zł

2 250,00 zł

12 750,00 zł

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD, także
granty organizacji pozarządowych

100 000 zł
Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach
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Wymiana (na bardziej ekologiczne) i
budowa oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00
zł

Razem sfera środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO WŚ
2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

85 000,00 zł

0 zł

97 750 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Gmina
Środki
inne JST
UE
Słupia
krajowe

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez sołectwo Nowa
Wieś

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

250 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

0 zł

212 500 zł

0 zł
Środki
prywatne

2 500 zł
0 zł

2 500 zł

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania),
85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 20142020, część w ramach działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich;
część w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach

Projekty ze sfery technicznej
inne JST

UE

Modernizacja infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej na terenie miejscowości
Nowa Wieś

70 000,00 zł

10 500 zł

59 500 zł

Termomodernizacja Budynku OSP/
świetlicy wiejskiej

1 000 000,00 zł

150 000 zł

850 000 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach RPO
WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich Zakłada się
częściowy wkład Gminy Słupia
Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach RPO
WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich Zakłada się
częściowy wkład Gminy Słupia, częściowo
dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2014-2020
działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i
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mieszkaniowym
Razem sfera techniczna

1 070 000 zł

160 500 zł

0 zł

909 500 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 3 – sołectwo Nowa Wieś
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Środki
prywatne, w
Środki krajowe tym granty
NGO
18 000 zł
37 000 zł

Dofinansowanie
Gmina
Słupia

inne
JST

UE

Podsumowanie

680 000 zł

95 000 zł

0 zł

530 000 zł

%

100%

14%

0%

78%

3%

Uwagi/ komentarze

5%

Projekty ze sfery społecznej
Rozszerzenie działalności
świetlicy wiejskiej w Nowej
Wsi

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Utworzenie Klubu Seniora

100 000,00 zł

15 000 zł

85 000 zł

Razem sfera społeczna

300 000 zł

45 000 zł

0 zł

255 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych
0 zł

0 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu
Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych
Razem sfera gospodarcza

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne
JST

50 000,00 zł

UE

Środki krajowe

20 000 zł

50 000 zł

0 zł

0 zł

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne
JST

20 000 zł

0 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w oparciu
m.in. o dotacje ARiMR, LGD

30 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
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EWE i OZE na budynkach
prywatnych i publicznych

200 000,00 zł

30 000 zł

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Poprawa bezpieczeństwa na
terenie sołectwa poprzez
budowę chodników wzdłuż
dróg przebiegających przez
miejscowość Nowa Wieś

100 000,00 zł

15 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

100 000 zł

15 000 zł

Zakłada się częściowy wkład mieszkańców obszaru
rewitalizacji, częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach lub w ramach RPO WŚ 2014-2020 tzw. projekty
parasolowe działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia, częściowo
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

170 000 zł

15 000 zł
0 zł

170 000 zł

15 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
inne
Środki
UE
Środki krajowe
JST
prywatne

Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z PROW
2014-2020 (63,63% dofinansowania), 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, część w
ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich; część w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019"

85 000 zł

0 zł

Uwagi/ komentarze

85 000 zł

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery technicznej
Numer i nazwa projektu
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Nowa Wieś
Razem sfera techniczna

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne
JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

3 000 zł

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne mieszkańców,
częściowo dotacja Powiatu

3 000 zł

7 000 zł

10 000,00 zł
10 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 4 – sołectwo Nowy Węgrzynów
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Środki prywatne,
w tym granty
Środki krajowe
NGO

Dofinansowanie
inne JST

UE

Uwagi/ komentarze
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Podsumowanie

835 000 zł

184 250 zł

30 000 zł

478 250 zł

15 000 zł

127 500 zł

%

100%

22%

4%

57%

2%

15%

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy
Organizacja różnego
rodzaju imprez
(kulturalnych,
sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na
obszarze rewitalizacji nr
4 – sołectwo Nowy
Węgrzynów
Razem sfera społeczna

80 000,00 zł

12 000 zł

68 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych

Zakłada się finansowanie
przedsięwzięć z różnych źródeł m.in.
dofinansowania LGD, także granty
organizacji pozarządowych

240 000,00 zł

120 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

320 000 zł

132 000 zł

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu
Powstawanie nowych
firm i wspieranie już
istniejących
Razem sfera
gospodarcza

inne JST

150 000,00 zł
150 000 zł

UE

Środki krajowe

50 000 zł
0 zł

0 zł

50 000 zł

0 zł

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców
sołectwa w oparciu m.in. o dotacje
ARiMR, LGD

100 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu
Wdrażanie Programu
usuwania azbestu z
terenu sołectwa Nowy
Węgrzynów

Wartość
projektów
15 000,00 zł

Gmina
Słupia
2 250,00 zł

inne JST

UE
12 750,00
zł

Środki krajowe

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach
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Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00
zł

Razem sfera
środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie w
ramach RPO WŚ 2014-2020 działanie
3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym

85 000,00
zł

0 zł

97 750 zł

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

UE

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez
sołectwo Nowy
Węgrzynów

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe
oczyszczalnie ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

Razem sfera
funkcjonalnoprzestrzenna

250 000 zł

35 000 zł

0 zł

212 500 zł

Środki krajowe

Środki prywatne

2 500 zł

0 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części
inwestycji z PROW 2014-2020
(63,63% dofinansowania), 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020, część w ramach działania
6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich; część w ramach "Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej 2016-2019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach

2 500 zł
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Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 4 – sołectwo Nowy Węgrzynów
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Dofinansowanie
Gmina Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

Środki prywatne, w tym granty NGO

Podsumowanie

520 000 zł

80 000 zł

10 000 zł

295 000 zł

28 000 zł

107 000 zł

%

100%

15%

2%

57%

5%

21%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
Wspieranie organizacji
pozarządowych

40 000,00 zł

20 000 zł

Razem sfera społeczna

40 000 zł

20 000 zł

20 000 zł
0 zł

0 zł

0 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo granty np. PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności,
Fundacji Batorego

20 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych

50 000,00 zł

Razem sfera gospodarcza

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

20 000 zł
0 zł

0 zł

20 000 zł

0 zł

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców
sołectwa w oparciu m.in. o dotacje
ARiMR, LGD

30 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej

EWE i OZE na budynkach
prywatnych i publicznych

200 000,00 zł

Gmina Słupia

30 000 zł

inne JST

UE

170 000 zł

Środki krajowe

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się częściowy wkład
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach lub w ramach RPO WŚ 20142020 tzw. projekty parasolowe
działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym
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Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera
środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach

15 000 zł

0 zł

170 000 zł

15 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

Środki prywatne

Poprawa bezpieczeństwa
na terenie sołectwa
poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg
przebiegających przez
miejscowość Nowy
Węgrzynów

100 000,00 zł

15 000 zł

Budowa
szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera
funkcjonalnoprzestrzenna

200 000 zł

25 000 zł

10 000 zł

105 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

85 000 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części
inwestycji z PROW 2014-2020
(63,63% dofinansowania), 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020, część w ramach działania
6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich; część w ramach "Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej 2016-2019"
Zakłada się szeroki montaż finansowy
tego zadania (od wkładu samorządu
lokalnego poprzez samorząd
wojewódzki, kończąc na inwestycjach
prywatnych przedsiębiorstw)

Projekty ze sfery technicznej

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Nowy
Węgrzynów
Razem sfera techniczna

Gmina Słupia

inne JST

UE

10 000,00 zł
10 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki krajowe

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze

3 000 zł

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki
publiczne mieszkańców, częściowo
dotacja Powiatu

3 000 zł

7 000 zł

Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 5 – sołectwo Obiechów
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Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Środki prywatne,
w tym granty
Środki krajowe
NGO

Dofinansowanie

Gmina
Słupia

inne JST

UE

Podsumowanie

1 985 000 zł

334 250 zł

30 000 zł

1 440 750 zł

22 500 zł

157 500 zł

%

100%

17%

2%

73%

1%

8%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy

80 000,00 zł

12 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Organizacja różnego
rodzaju imprez
(kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na
obszarze rewitalizacji nr 4
– sołectwo Obiechów

240 000,00 zł

120 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Razem sfera społeczna

320 000 zł

132 000 zł

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

68 000 zł

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD,
także granty organizacji pozarządowych

Projekty ze sfery gospodarczej

Powstawanie nowych firm
i wspieranie już
istniejących
Razem sfera gospodarcza

inne JST

150 000,00 zł

UE

Środki krajowe

50 000 zł

150 000 zł

0 zł

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

0 zł

50 000 zł

0 zł

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa
w oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

100 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu
Wdrażanie Programu
usuwania azbestu z terenu
sołectwa Obiechów

15 000,00 zł

2 250,00 zł

inne JST

UE

12 750,00 zł

Środki krajowe

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach
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Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00 zł

Razem sfera
środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO
WŚ 2014-2020 działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

85 000,00 zł

0 zł

97 750 zł

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

UE

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez
sołectwo Obiechów

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe
oczyszczalnie ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

Razem sfera
funkcjonalnoprzestrzenna

250 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

0 zł

212 500 zł

Środki krajowe

Środki prywatne

2 500 zł

0 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji
z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w
ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich; część w ramach
"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej 2016-2019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach

2 500 zł

Projekty ze sfery technicznej

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Obiechów
(Parafia)

150 000 zł

inne JST

UE

112 500 zł

Środki krajowe

7 500 zł

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze

30 000 zł

Zakłada się 75% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, 5% wkład krajowy,
działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i naturalnego i/lub dotacja z
Ministerstwa Kultury
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Termomodernizacja oraz
doposażenie Szkoły w
Obiechowie wraz z
zagospodarowaniem
terenu wokół.

1 000 000,00 zł

150 000 zł

Razem sfera techniczna

1 150 000 zł

150 000 zł

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich Zakłada się częściowy wkład
Gminy Słupia, częściowo dofinansowanie w
ramach RPO WŚ 2014-2020 działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

850 000 zł

0 zł

962 500 zł

7 500 zł

30 000 zł

Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 5 – sołectwo Obiechów
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Środki prywatne,
w tym granty
Środki krajowe
NGO

Dofinansowanie

Gmina
Słupia

inne JST

UE

Podsumowanie

1 720 000 zł

110 000 zł

10 000 zł

1 315 000 zł

28 000 zł

257 000 zł

%

100%

6%

1%

76%

2%

15%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
Wspieranie organizacji
pozarządowych

40 000,00 zł

20 000 zł

Rozszerzenie działalności
świetlicy wiejskiej w
Obiechowie

200 000,00 zł

30 000 zł

Razem sfera społeczna

240 000 zł

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

20 000 zł

170 000 zł
0 zł

170 000 zł

0 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo granty np. PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności,
Fundacji Batorego
Zakłada się 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie
9.2.1 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych

20 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej

Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych

50 000,00 zł

inne JST

UE
20 000 zł

Środki krajowe

Środki prywatne
30 000 zł

Uwagi/ komentarze
Inwestycje prywatne mieszkańców
sołectwa w oparciu m.in. o dotacje
ARiMR, LGD
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Razem sfera gospodarcza

50 000 zł

0 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

0 zł

20 000 zł

0 zł

30 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej

EWE i OZE na budynkach
prywatnych

200 000,00 zł

30 000 zł

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Budowa farmy
fotowoltaicznej

1 000 000,00 zł

Razem sfera
środowiskowa

1 220 000 zł

inne JST

UE

Środki krajowe

170 000 zł

15 000 zł

850 000,00
zł
35 000 zł

Środki prywatne

0 zł

1 020 000 zł

150 000,00 zł
15 000 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się częściowy wkład
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach lub w ramach RPO WŚ 20142020 tzw. projekty parasolowe działanie
3.3 Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym
Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach
RPO WŚ 2014-2020 Działanie 3.1
Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych

150 000 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu
Poprawa bezpieczeństwa
na terenie sołectwa
poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg
przebiegających przez
miejscowość Obiechów

Wartość
projektów

100 000,00 zł

Gmina
Słupia

15 000 zł

inne JST

UE

85 000 zł

Środki krajowe

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części
inwestycji z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w
ramach działania 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich; część w
ramach "Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej
2016-2019"
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Budowa
szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

200 000 zł

25 000 zł

10 000 zł

105 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera
funkcjonalnoprzestrzenna

Zakłada się szeroki montaż finansowy
tego zadania (od wkładu samorządu
lokalnego poprzez samorząd wojewódzki,
kończąc na inwestycjach prywatnych
przedsiębiorstw)

Projekty ze sfery technicznej
Wartość
projektów

Numer i nazwa projektu
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Obiechów

Gmina
Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

Środki prywatne

Uwagi/ komentarze

3 000 zł

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu

3 000 zł

7 000 zł

10 000,00 zł

Razem sfera techniczna

10 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 6 – sołectwo Raszków
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Podsumowanie

1 835 000 zł

%

100%

Środki
prywatne, w
Gmina Słupia inne JST
UE
Środki krajowe tym granty
NGO
334 250 zł 30 000 zł 1 328 250 zł
15 000 zł
127 500 zł
Dofinansowanie

18%

2%

72%

1%

Uwagi/ komentarze

7%

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób bezrobotnych i
poszukujących pracy

80 000,00 zł

12 000 zł

Organizacja różnego rodzaju
imprez (kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, itp.)
na obszarze rewitalizacji nr 6 –
sołectwo Raszków

240 000,00 zł

120 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

68 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD,
także granty organizacji pozarządowych
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Razem sfera społeczna

320 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

132 000 zł

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej

Powstawanie nowych firm i
wspieranie już istniejących
Razem sfera gospodarcza

Gmina Słupia inne JST

150 000,00 zł
150 000 zł

UE

Środki krajowe

50 000 zł
0 zł

0 zł

50 000 zł

0 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa
w oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

100 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Wdrażanie Programu usuwania
azbestu z terenu sołectwa
Raszków

15 000,00 zł

Gmina Słupia inne JST
2 250,00 zł

Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00 zł

Razem sfera środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

0 zł

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

12 750,00 zł

Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

85 000,00 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO
WŚ 2014-2020 działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

97 750 zł

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Gmina Słupia inne JST

UE

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez sołectwo
Raszków

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe oczyszczalnie
ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

2 500 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji
z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w ramach
działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich; część w ramach
"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej 2016-2019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach
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Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

250 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

35 000 zł

0 zł

212 500 zł

0 zł

2 500 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

Projekty ze sfery technicznej
Gmina Słupia inne JST

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

1 000 000,00 zł

150 000 zł

Razem sfera techniczna

1 000 000 zł

150 000 zł

UE

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO
WŚ 2014-2020 działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

850 000 zł

0 zł

Uwagi/ komentarze

850 000 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 6 – sołectwo Raszków
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Podsumowanie

920 000 zł

140 000 zł

%

100%

15%

Środki
prywatne, w
inne JST
Środki
tym granty
UE
krajowe
NGO
10 000 zł 635 000 zł 28 000 zł 107 000 zł
Dofinansowanie

Gmina
Słupia

1%

69%

3%

Uwagi/ komentarze

12%

Projekty ze sfery społecznej
Wspieranie organizacji
pozarządowych
Rozszerzenie działalności
świetlicy wiejskiej w
Raszkowie
Razem sfera społeczna

40 000,00 zł

20 000 zł

200 000,00 zł

30 000 zł

240 000 zł

50 000 zł

20 000 zł

170 000 zł
0 zł

170 000 zł

0 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo granty np. Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, Fundacji Batorego
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych

20 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
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Numer i nazwa projektu
Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych
Razem sfera gospodarcza

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

50 000,00 zł
50 000 zł
Wartość
projektów

UE

Środki
krajowe

20 000 zł
0 zł
Gmina
Słupia

EWE i OZE na budynkach
prywatnych

200 000,00 zł

30 000 zł

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

0 zł

20 000 zł

0 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

30 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Środki
Środki
inne JST
UE
krajowe
prywatne

Zakłada się częściowy wkład mieszkańców obszaru
rewitalizacji, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach lub w ramach RPO
WŚ 2014-2020 tzw. projekty parasolowe działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

170 000 zł

15 000 zł
0 zł

170 000 zł 15 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Środki
Środki
inne JST
UE
krajowe
prywatne

Poprawa bezpieczeństwa na
terenie sołectwa poprzez
budowę chodników wzdłuż
dróg przebiegających przez
miejscowość Raszków

100 000,00 zł

15 000 zł

85 000 zł

Budowa szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł 20 000 zł

10 000 zł

Uwagi/ komentarze

50 000 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania), 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, część
w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich; część w ramach "Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej 2016-2019"
Zakłada się szeroki montaż finansowy tego zadania
(od wkładu samorządu lokalnego poprzez samorząd
wojewódzki, kończąc na inwestycjach prywatnych
przedsiębiorstw)
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Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania), 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ 20142020Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa,
część w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich;

Budowa ujęcia wodnego

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

400 000 zł

55 000 zł

10 000 zł 275 000 zł 10 000 zł

Numer i nazwa projektu
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Raszków
Razem sfera techniczna

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Projekty ze sfery technicznej
Środki
Środki
inne JST
UE
krajowe
prywatne

10 000,00 zł
10 000 zł

0 zł

50 000 zł

0 zł

0 zł

3 000 zł

7 000 zł

3 000 zł

7 000 zł

Uwagi/ komentarze
Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu

Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 7 – sołectwo Rawka
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Środki
prywatne, w
Środki krajowe tym granty
NGO
15 000 zł
127 500 zł

Dofinansowanie
Gmina Słupia

inne JST

UE

Podsumowanie

1 885 000 zł

341 750 zł

30 000 zł

1 370 750 zł

%

100%

18%

2%

73%

1%

Uwagi/ komentarze

7%

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób
bezrobotnych i poszukujących
pracy

80 000,00 zł

12 000 zł

Organizacja różnego rodzaju
imprez (kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych,
itp.) na obszarze rewitalizacji
nr 7 – sołectwo Rawka

240 000,00 zł

120 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

320 000 zł

132 000 zł

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Razem sfera społeczna

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

68 000 zł

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD,
także granty organizacji pozarządowych
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Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia

inne JST

Powstawanie nowych firm i
150 000,00 zł
wspieranie już istniejących
Razem sfera gospodarcza

150 000 zł

UE

Środki krajowe

50 000 zł
0 zł

0 zł

50 000 zł

0 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa
w oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

100 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu
Wdrażanie Programu usuwania
azbestu z terenu sołectwa
Rawka

Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

Razem sfera środowiskowa

Wartość
projektów
15 000,00 zł

Gmina Słupia

inne JST

2 250,00 zł

100 000,00 zł

15 000,00 zł

115 000 zł

17 250 zł

0 zł

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

12 750,00 zł

Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach

85 000,00 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO
WŚ 2014-2020 działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

97 750 zł

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia

inne JST

UE

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez sołectwo
Rawka

200 000 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe
ścieków

50 000 zł

5 000 zł

42 500 zł

oczyszczalnie

Środki krajowe

Środki
prywatne

2 500 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji
z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w ramach
działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich; część w ramach
"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej 2016-2019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach
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Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

250 000 zł

35 000 zł

0 zł

212 500 zł

0 zł

2 500 zł

Projekty ze sfery technicznej
Numer i nazwa projektu

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

Budowa i modernizacja
infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej na terenie
miejscowości Rawka
Razem sfera techniczna

Wartość
projektów

1 000 000,00
zł

Gmina Słupia

inne JST

150 000 zł

50 000,00 zł

7 500 zł

1 050 000 zł

157 500 zł

0 zł

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

850 000 zł

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO
WŚ 2014-2020 działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

42 500 zł

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia

892 500 zł

0 zł

0 zł
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Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 7 – sołectwo Rawka
Źródła finansowania

Podsumowanie

720 000 zł

110 000 zł

10 000 zł

465 000 zł

28 000 zł

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
107 000 zł

%

100%

15%

1%

65%

4%

15%

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Dofinansowanie
Gmina
Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
Wspieranie organizacji
pozarządowych

40 000,00 zł

20 000 zł

Rozszerzenie działalności
świetlicy wiejskiej w
Rawce

200 000,00 zł

30 000 zł

Razem sfera społeczna

240 000 zł

50 000 zł

20 000 zł

170 000 zł
0 zł

170 000 zł

0 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo granty np. PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności,
Fundacji Batorego
Zakłada się 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie
9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych

20 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych

50 000,00 zł

Razem sfera gospodarcza

50 000 zł

Gmina
Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

20 000 zł
0 zł

0 zł

20 000 zł

0 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców
sołectwa w oparciu m.in. o dotacje
ARiMR, LGD

30 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

EWE i OZE na budynkach
200 000,00 zł
prywatnych i publicznych

Gmina
Słupia

30 000 zł

inne JST

UE

170 000 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się częściowy wkład
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach lub w ramach RPO WŚ 20142020 tzw. projekty parasolowe działanie
3.3 Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
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energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera
środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach

15 000 zł

0 zł

170 000 zł

15 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej

Poprawa bezpieczeństwa
na terenie sołectwa poprzez
budowę chodników wzdłuż 100 000,00 zł
dróg przebiegających przez
miejscowość Rawka

inne JST

15 000 zł

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

85 000 zł

Budowa
szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera
funkcjonalnoprzestrzenna

200 000 zł

25 000 zł

10 000 zł

105 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części
inwestycji z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w
ramach działania 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich; część w
ramach "Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej
2016-2019"
Zakłada się szeroki montaż finansowy
tego zadania (od wkładu samorządu
lokalnego poprzez samorząd wojewódzki,
kończąc na inwestycjach prywatnych
przedsiębiorstw)

Projekty ze sfery technicznej
inne JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
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Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Rawka

10 000,00 zł

Razem sfera techniczna

10 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3 000 zł

7 000 zł

3 000 zł

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu

Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 8 – sołectwo Rożnica
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Podsumowanie

1 735 000 zł

%

100%

Środki
prywatne,
Gmina Słupia inne JST
w tym
UE
Środki krajowe
granty
NGO
319 250 zł 30 000 zł 1 243 250 zł
15 000 zł
127 500 zł
Dofinansowanie

18%

2%

72%

1%

Uwagi/ komentarze

7%

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

80 000,00 zł

12 000 zł

Organizacja różnego
rodzaju imprez
(kulturalnych, sportowych,
240 000,00 zł
rekreacyjnych, itp.) na
obszarze rewitalizacji nr 8 –
sołectwo Rożnica

120 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

132 000 zł

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Razem sfera społeczna

320 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

68 000 zł

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD,
także granty organizacji pozarządowych

Projekty ze sfery gospodarczej
Gmina Słupia inne JST

Powstawanie nowych firm i
150 000,00 zł
wspieranie już istniejących
Razem sfera gospodarcza

150 000 zł

UE

Środki krajowe

50 000 zł
0 zł

0 zł

50 000 zł

0 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

100 000 zł
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Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Wdrażanie Programu
usuwania azbestu z terenu
sołectwa Rożnica

15 000,00 zł

Gmina Słupia inne JST

2 250,00 zł

Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00 zł

Razem sfera
środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

0 zł

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

12 750,00 zł

Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

85 000,00 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO WŚ
2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

97 750 zł

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia inne JST

UE

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez
sołectwo Rożnica

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe oczyszczalnie
ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

Razem sfera
funkcjonalnoprzestrzenna

250 000 zł

35 000 zł

0 zł

212 500 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

2 500 zł

0 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania),
85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 20142020, część w ramach działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich;
część w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej 20162019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach

2 500 zł

Projekty ze sfery technicznej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia inne JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
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Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej

800 000,00 zł

120 000 zł

680 000 zł

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej

100 000,00 zł

15 000 zł

85 000 zł

Razem sfera techniczna

900 000 zł

135 000 zł

0 zł

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO WŚ
2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym
Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia

765 000 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 8 – sołectwo Rożnica
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Podsumowanie

1 420 000 zł

155 000 zł

%

100%

11%

Środki
prywatne, w
inne JST
UE
Środki krajowe tym granty
NGO
10 000 zł 1 060 000 zł
28 000 zł
167 000 zł
Dofinansowanie

Gmina
Słupia

1%

75%

2%

Uwagi/ komentarze

12%

Projekty ze sfery społecznej
Wspieranie organizacji
pozarządowych

40 000,00 zł

20 000 zł

Rozszerzenie działalności
200 000,00 zł
świetlicy wiejskiej w Rożnicy

30 000 zł

Razem sfera społeczna

240 000 zł

50 000 zł

20 000 zł
170 000 zł
0 zł

170 000 zł

0 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo granty np. Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, Fundacji Batorego
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO
WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych

20 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
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Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych

50 000,00 zł

Razem sfera gospodarcza

50 000 zł

0 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

20 000 zł
0 zł

20 000 zł

30 000 zł
0 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

30 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej

EWE i OZE na budynkach
prywatnych

200 000,00 zł

30 000 zł

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Zakłada się częściowy wkład mieszkańców
obszaru rewitalizacji, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach lub w ramach
RPO WŚ 2014-2020 tzw. projekty parasolowe
działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach

170 000 zł

15 000 zł
0 zł

170 000 zł

Uwagi/ komentarze

15 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
inne JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Poprawa bezpieczeństwa na
terenie sołectwa poprzez
budowę chodników wzdłuż
dróg przebiegających przez
miejscowość Rożnica

100 000,00 zł

15 000 zł

Budowa szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

200 000 zł

25 000 zł

10 000 zł

105 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

85 000 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania),
85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 20142020, część w ramach działania 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich; część w ramach
"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej 2016-2019"
Zakłada się szeroki montaż finansowy tego
zadania (od wkładu samorządu lokalnego poprzez
samorząd wojewódzki, kończąc na inwestycjach
prywatnych przedsiębiorstw)
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Projekty ze sfery technicznej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Rożnica

10 000,00 zł

Budowa i modernizacja
infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej na terenie
miejscowości Rożnica

300 000,00 zł

Budowa domu Seniora

400 000,00 zł

Razem sfera techniczna

710 000 zł

Gmina
Słupia

inne JST

45 000 zł

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

3 000 zł

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach RPO
WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich Zakłada się
częściowy wkład Gminy Słupia

255 000 zł

340 000 zł
45 000 zł

0 zł

595 000 zł

60 000 zł
3 000 zł

Inwestycja prywatna w oparciu m.in. o dotacje
ARiMR, LGD

67 000 zł

Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 9 – sołectwo Sieńsko
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Podsumowanie

4 735 000 zł

%

100%

Środki
prywatne, w
Gmina Słupia inne JST
Środki
tym granty
UE
krajowe
NGO
919 250 zł 30 000 zł 3 643 250 zł 15 000 zł 127 500 zł
Dofinansowanie

19%

1%

77%

0%

Uwagi/ komentarze

3%

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób bezrobotnych i
poszukujących pracy

80 000,00 zł

12 000 zł

Organizacja różnego rodzaju
imprez (kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, itp.)
na obszarze rewitalizacji nr 9 –
sołectwo Sieńsko

240 000,00 zł

120 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

68 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD,
także granty organizacji pozarządowych
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Razem sfera społeczna

320 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Powstawanie nowych firm i
wspieranie już istniejących
Razem sfera gospodarcza

132 000 zł

30 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

150 000,00 zł
150 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Wdrażanie Programu usuwania
azbestu z terenu sołectwa
Sieńsko

15 000,00 zł

118 000 zł

50 000 zł
0 zł

0 zł

50 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe
2 250,00 zł

Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00 zł

Razem sfera środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

0 zł

100 000 zł
Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

12 750,00 zł

Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

85 000,00 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO WŚ
2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

97 750 zł

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Środki
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe
prywatne

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez sołectwo
Sieńsko

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe oczyszczalnie
ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

2 500 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania),
85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 20142020, część w ramach działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich;
część w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej 20162019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach
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Rekultywacja stawu wodnego

400 000,00 zł

60 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

650 000 zł

95 000 zł

Numer i nazwa projektu

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia

340 000 zł
0 zł

552 500 zł

0 zł

Projekty ze sfery technicznej
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe

Wartość
projektów

Termomodernizacja i rozbudowa
2 000 000,00 zł
budynku użyteczności publicznej

2 500 zł
Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

300 000 zł

1 700 000 zł

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO WŚ
2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

1 125 000 zł

Zakłada się 75% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 Rozwój
infrastruktury edukacyjneji szkoleniowej

Termomodernizacja oraz
doposażenie Szkoły w Sieńsku
wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół.

1 500 000,00 zł

375 000 zł

Razem sfera techniczna

3 500 000 zł

675 000 zł

0 zł

2 825 000 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 9 – sołectwo Sieńsko
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Podsumowanie

720 000 zł

%

100%

Środki
prywatne, w
Gmina Słupia inne JST
Środki
tym granty
UE
krajowe
NGO
110 000 zł 10 000 zł 465 000 zł 28 000 zł 107 000 zł
Dofinansowanie

15%

1%

65%

4%

Uwagi/ komentarze

15%

Projekty ze sfery społecznej
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Wspieranie organizacji
pozarządowych

40 000,00 zł

20 000 zł

Rozszerzenie działalności
świetlicy wiejskiej w Sieńsku

200 000,00 zł

30 000 zł

Razem sfera społeczna

240 000 zł

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych
Razem sfera gospodarcza

Numer i nazwa projektu

170 000 zł
0 zł

50 000,00 zł
50 000 zł
Wartość
projektów

0 zł

20 000 zł
0 zł

0 zł

20 000 zł

0 zł

30 000 zł

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

30 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

15 000 zł
170 000 zł 15 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Środki
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe
prywatne

15 000 zł

85 000 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się częściowy wkład mieszkańców obszaru
rewitalizacji, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach lub w ramach RPO
WŚ 2014-2020 tzw. projekty parasolowe działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

170 000 zł

0 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo granty np. Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, Fundacji Batorego
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych

20 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Środki
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe
prywatne

200 000,00 zł

100 000,00 zł

170 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe

EWE i OZE na budynkach
prywatnych

Poprawa bezpieczeństwa na
terenie sołectwa poprzez
budowę chodników wzdłuż
dróg przebiegających przez
miejscowość Sieńsko

20 000 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania), 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, część
w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich; część w ramach "Programu
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Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej 2016-2019"

Zakłada się szeroki montaż finansowy tego zadania
(od wkładu samorządu lokalnego poprzez samorząd
wojewódzki, kończąc na inwestycjach prywatnych
przedsiębiorstw)

Budowa szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł 20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

200 000 zł

25 000 zł

10 000 zł 105 000 zł 10 000 zł

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Projekty ze sfery technicznej
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

3 000 zł

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu

3 000 zł

7 000 zł

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Sieńsko
Razem sfera techniczna

10 000,00 zł
10 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł
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Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 10 – sołectwo Słupia
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

UE

Środki
krajowe

30 000 zł

4 388 250 zł

15 000 zł

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
127 500 zł

1%

80%

0%

2%

Dofinansowanie
Gmina Słupia

inne JST

Podsumowanie

5 485 000 zł

874 250 zł

%

99%

16%

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób
bezrobotnych i poszukujących
pracy

80 000,00 zł

68 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Zakłada się finansowanie
przedsięwzięć z różnych źródeł m.in.
dofinansowania LGD, także granty
organizacji pozarządowych

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców
sołectwa w oparciu m.in. o dotacje
ARiMR, LGD

12 000 zł

Organizacja różnego rodzaju
imprez (kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych,
itp.) na obszarze rewitalizacji
nr 10 – sołectwo Słupia

240 000,00 zł

120 000 zł

Razem sfera społeczna

320 000 zł

132 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Powstawanie nowych firm i
wspieranie już istniejących

150 000,00 zł

Razem sfera gospodarcza

150 000 zł

Gmina Słupia

inne JST

UE
50 000 zł

0 zł

0 zł

50 000 zł

0 zł

100 000 zł

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu
Wdrażanie Programu usuwania
azbestu z terenu sołectwa
Słupia

Wartość
projektów
15 000,00 zł

Gmina Słupia
2 250,00 zł

inne JST

UE
12 750,00 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach
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Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00 zł

Razem sfera środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie w
ramach RPO WŚ 2014-2020 działanie
3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i
mieszkaniowym

85 000,00 zł

0 zł

97 750 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Środki
Gmina Słupia
inne JST
UE
krajowe

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez sołectwo
Słupia

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe oczyszczalnie
ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej - etap III

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

450 000 zł

65 000 zł

0 zł

382 500 zł

0 zł
Środki
prywatne

2 500 zł

0 zł

2 500 zł

Środki
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części
inwestycji z PROW 2014-2020
(63,63% dofinansowania), 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020, część w ramach działania
6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich; część w ramach
"Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej
2016-2019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach
Zakłada się dofinansowanie 85% w
ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie
6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich Zakłada się częściowy
wkład Gminy Słupia

Projekty ze sfery technicznej
Numer i nazwa projektu
Budowa i modernizacja

Wartość
projektów
50 000,00 zł

Gmina Słupia

inne JST

UE

Uwagi/ komentarze
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infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej na terenie
miejscowości Słupia

Termomodernizacja i
rozbudowa budynku
użyteczności publicznej

4 000 000,00 zł

600 000 zł

3 400 000 zł

Remont budynku Urzędu
Gminy

400 000,00 zł

60 000 zł

340 000 zł

Razem sfera techniczna

4 450 000 zł

660 000 zł

0 zł

3 740 000 zł

Zakłada się dofinansowanie 85% w
ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie
6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich Zakłada się częściowy
wkład Gminy Słupia, częściowo
dofinansowanie w ramach RPO WŚ
2014-2020 działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym
Zakłada się dofinansowanie 85% w
ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie
6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich
0 zł

0 zł
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Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 10 – sołectwo Słupia

Źródła finansowania

Podsumowanie

2 220 000 zł

110 000 zł

10 000 zł

1 690 000 zł

53 000 zł

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
357 000 zł

%

100%

5%

0%

76%

2%

16%

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Dofinansowanie
Gmina
Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
Wspieranie organizacji
pozarządowych

40 000,00 zł

20 000 zł

Rozszerzenie działalności
świetlicy wiejskiej w Słupi

200 000,00 zł

30 000 zł

Razem sfera społeczna

240 000 zł

50 000 zł

20 000 zł

170 000 zł
0 zł

170 000 zł

0 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo granty np. Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, Fundacji Batorego
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

20 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu
Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych
Razem sfera gospodarcza

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

50 000,00 zł
50 000 zł

UE

Środki krajowe

20 000 zł
0 zł

0 zł

20 000 zł

0 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

30 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
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EWE i OZE na budynkach
prywatnych

200 000,00 zł

30 000 zł

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Budowa farmy
fotowoltaicznej

1 000 000,00 zł

Razem sfera środowiskowa

1 220 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

170 000 zł

15 000 zł

850 000,00 zł
0 zł

1 020 000 zł

150 000,00 zł
15 000 zł

Zakłada się częściowy wkład mieszkańców
obszaru rewitalizacji, częściowo
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach lub w ramach RPO WŚ 2014-2020
tzw. projekty parasolowe działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach
RPO WŚ 2014-2020 Działanie 3.1
Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych

150 000 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
inne JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Poprawa bezpieczeństwa na
terenie sołectwa poprzez
budowę chodników i
parkingów wzdłuż dróg
przebiegających przez
miejscowość Słupia

100 000,00 zł

15 000 zł

Budowa szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

200 000 zł

25 000 zł

10 000 zł

105 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

85 000 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji
z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w ramach
działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich; część w ramach
"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej 2016-2019"
Zakłada się szeroki montaż finansowy tego
zadania (od wkładu samorządu lokalnego
poprzez samorząd wojewódzki, kończąc na
inwestycjach prywatnych przedsiębiorstw)

Projekty ze sfery technicznej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
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Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Słupia

10 000,00 zł

Renowacja Parafii Trójcy
Świętej

500 000,00 zł

Razem sfera techniczna

510 000 zł

3 000 zł

0 zł

0 zł

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu
Zakłada się 75% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020, 5% wkład krajowy,
działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i naturalnego i/lub dotacja z
Ministerstwa Kultury

375 000 zł

25 000 zł

100 000 zł

375 000 zł

28 000 zł

107 000 zł

Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 11 – sołectwo Sprowa
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Środki
prywatne, w
Środki krajowe tym granty
NGO
15 000 zł
127 500 zł

Dofinansowanie
Gmina Słupia inne JST

Podsumowanie

1 185 000 zł

236 750 zł

%

100%

20%

UE

30 000 zł

775 750 zł

3%

65%

1%

Uwagi/ komentarze

11%

Projekty ze sfery społecznej
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych

Aktywizacja osób bezrobotnych i
poszukujących pracy

80 000,00 zł

12 000 zł

Organizacja różnego rodzaju
imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze
rewitalizacji nr 11 – sołectwo
Sprowa

240 000,00 zł

120 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Razem sfera społeczna

320 000 zł

132 000 zł

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

68 000 zł

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD,
także granty organizacji pozarządowych

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia inne JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
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Powstawanie nowych firm i
wspieranie już istniejących

150 000,00 zł

Razem sfera gospodarcza

150 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

50 000 zł
0 zł

0 zł

100 000 zł

50 000 zł

0 zł

100 000 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

Inwestycje prywatne mieszkańców
sołectwa w oparciu m.in. o dotacje
ARiMR, LGD

Projekty ze sfery środowiskowej

Wdrażanie Programu usuwania
azbestu z terenu sołectwa Sprowa

15 000,00 zł

Gmina Słupia inne JST
2 250,00 zł

Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa oświetlenia
ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00 zł

Razem sfera środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

0 zł

UE

Uwagi/ komentarze

12 750,00 zł

Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach

85 000,00 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie w
ramach RPO WŚ 2014-2020 działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

97 750 zł

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia inne JST

UE

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez sołectwo
Sprowa

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe oczyszczalnie
ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

2 500 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części
inwestycji z PROW 2014-2020 (63,63%
dofinansowania), 85% dofinansowania w
ramach RPO WŚ 2014-2020, część w
ramach działania 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich; część w
ramach "Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej 20162019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach
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Zagospodarowanie przestrzeni w
centrum miejscowości

100 000,00 zł

15 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

350 000 zł

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich Zakłada się częściowy wkład
Gminy Słupia

85 000 zł

0 zł

297 500 zł

0 zł

2 500 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

Projekty ze sfery technicznej
Gmina Słupia inne JST

UE

Modernizacja infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej na terenie
miejscowości Sprowa

100 000,00 zł

15 000 zł

85 000 zł

Modernizacja oraz doposażenie
Świetlicy Wiejskiej w Sprowie.

150 000,00 zł

22 500 zł

127 500 zł

Razem sfera techniczna

250 000 zł

37 500 zł

0 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich Zakłada się częściowy wkład
Gminy Słupia
Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich Zakłada się częściowy wkład
Gminy Słupia

212 500 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 11 – sołectwo Sprowa
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia

Podsumowanie

720 000 zł

110 000 zł

%

100%

15%

Środki
prywatne, w
inne JST
Środki
tym granty
UE
krajowe
NGO
10 000 zł 465 000 zł 28 000 zł 107 000 zł
Dofinansowanie

1%

65%

4%

Uwagi/ komentarze

15%

Projekty ze sfery społecznej
Wspieranie organizacji
pozarządowych

40 000,00 zł

20 000 zł

20 000 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo granty np. Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, Fundacji Batorego
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Rozszerzenie działalności
świetlicy wiejskiej w Sprowie

200 000,00 zł

30 000 zł

Razem sfera społeczna

240 000 zł

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych
Razem sfera gospodarcza

Numer i nazwa projektu

Gmina Słupia

Wartość
projektów

0 zł
Gmina Słupia

EWE i OZE na budynkach
prywatnych i publicznych

200 000,00 zł

30 000 zł

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Poprawa bezpieczeństwa na
terenie sołectwa poprzez
budowę chodników wzdłuż
dróg przebiegających przez
miejscowość Sprowa

0 zł

100 000 zł

170 000 zł

0 zł

20 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Środki
inne JST
UE
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

20 000 zł

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

50 000,00 zł
50 000 zł

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych

170 000 zł

0 zł

20 000 zł

0 zł

30 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Środki
Środki
inne JST
UE
krajowe
prywatne

Zakłada się częściowy wkład mieszkańców obszaru
rewitalizacji, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach lub w ramach RPO
WŚ 2014-2020 tzw. projekty parasolowe działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

170 000 zł

15 000 zł
0 zł

170 000 zł 15 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Środki
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe
prywatne

15 000 zł

85 000 zł

Uwagi/ komentarze

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania), 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, część
w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich; część w ramach "Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej 2016-2019"
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Zakłada się szeroki montaż finansowy tego zadania
(od wkładu samorządu lokalnego poprzez samorząd
wojewódzki, kończąc na inwestycjach prywatnych
przedsiębiorstw)

Budowa szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł 20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

200 000 zł

25 000 zł

10 000 zł 105 000 zł 10 000 zł

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Projekty ze sfery technicznej
Środki
inne JST
UE
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

3 000 zł

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu

3 000 zł

7 000 zł

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Sprowa
Razem sfera techniczna

Gmina Słupia

10 000,00 zł
10 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 12 – sołectwo Stary Węgrzynów
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Środki
prywatne, w
Środki krajowe tym granty
NGO
15 000 zł
127 500 zł

Dofinansowanie
Gmina
Słupia

inne JST

UE

Podsumowanie

1 835 000 zł

334 250 zł

30 000 zł

1 328 250 zł

%

100%

18%

2%

72%

1%

Uwagi/ komentarze

7%

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy
Organizacja różnego rodzaju
imprez (kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych,
itp.) na obszarze rewitalizacji
nr 12 – sołectwo Stary
Węgrzynów
Razem sfera społeczna

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

80 000,00 zł

12 000 zł

68 000 zł

240 000,00 zł

120 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

320 000 zł

132 000 zł

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD,
także granty organizacji pozarządowych

Projekty ze sfery gospodarczej
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Numer i nazwa projektu
Powstawanie nowych firm i
wspieranie już istniejących
Razem sfera gospodarcza

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

150 000,00 zł
150 000 zł

UE

Środki krajowe

50 000 zł
0 zł

0 zł

50 000 zł

0 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

100 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Wdrażanie Programu
usuwania azbestu z terenu
sołectwa Stary Węgrzynów

15 000 zł

2 250,00 zł

12 750,00 zł

Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

100 000 zł

15 000,00 zł

85 000,00 zł

Razem sfera środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

inne JST

0 zł

UE

97 750 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO WŚ
2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
inne JST

UE

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez
sołectwo Stary Węgrzynów

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe oczyszczalnie
ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

250 000 zł

35 000 zł

0 zł

212 500 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

2 500 zł
0 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania),
85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 20142020, część w ramach działania 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich;
część w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej 20162019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach

2 500 zł

Projekty ze sfery technicznej
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Wartość
projektów

Numer i nazwa projektu

Gmina
Słupia

inne JST

Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej

1 000 000,00 zł

150 000 zł

Razem sfera techniczna

1 000 000 zł

150 000 zł

Środki krajowe

UE

Środki
prywatne

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO WŚ
2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

850 000 zł

0 zł

850 000 zł

Uwagi/ komentarze

0 zł

0 zł

Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 12 – sołectwo Stary Węgrzynów
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia

Podsumowanie

720 000 zł

110 000 zł

%

100%

15%

Środki
prywatne, w
inne JST
Środki
tym granty
UE
krajowe
NGO
10 000 zł 465 000 zł 28 000 zł 107 000 zł
Dofinansowanie

1%

65%

4%

Uwagi/ komentarze

15%

Projekty ze sfery społecznej
Projekt rewitalizacyjny nr 2
organizacji pozarządowych

40 000,00 zł

20 000 zł

Rozszerzenie działalności świetlicy
wiejskiej w Stary Węgrzynów

200 000,00 zł

30 000 zł

Razem sfera społeczna

240 000 zł

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych

50 000,00 zł

20 000 zł
170 000 zł
0 zł

170 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe
20 000 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo granty np. Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, Fundacji Batorego
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO
WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych

20 000 zł
Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD
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Razem sfera gospodarcza

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

0 zł

200 000,00 zł

30 000 zł

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Wartość
projektów

20 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe

EWE i OZE na budynkach
prywatnych i publicznych

Numer i nazwa projektu

0 zł

30 000 zł
Środki
prywatne

Zakłada się częściowy wkład mieszkańców obszaru
rewitalizacji, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach lub w ramach RPO
WŚ 2014-2020 tzw. projekty parasolowe działanie
3.3 Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach

170 000 zł

15 000 zł
0 zł

170 000 zł 15 000 zł

Uwagi/ komentarze

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Środki
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania), 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020,
część w ramach działania 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich; część w ramach
"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej 2016-2019"
Zakłada się szeroki montaż finansowy tego zadania
(od wkładu samorządu lokalnego poprzez samorząd
wojewódzki, kończąc na inwestycjach prywatnych
przedsiębiorstw)

Poprawa bezpieczeństwa na terenie
sołectwa poprzez budowę
chodników wzdłuż dróg
przebiegających przez miejscowość
Stary Węgrzynów

100 000,00 zł

15 000 zł

85 000 zł

Budowa szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł 20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

200 000 zł

25 000 zł

10 000 zł 105 000 zł 10 000 zł

50 000 zł

Projekty ze sfery technicznej
Środki
inne JST
UE
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

3 000 zł

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie

10 000,00 zł

Gmina Słupia
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miejscowości Stary Węgrzynów
Razem sfera techniczna

10 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3 000 zł

7 000 zł

Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 13 – sołectwo Wielkopole
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Podsumowanie

2 635 000 zł

%

100%

Środki
prywatne, w
inne JST
Środki
tym granty
UE
krajowe
NGO
454 250 zł 30 000 zł 2 008 250 zł 15 000 zł 127 500 zł
Dofinansowanie

Gmina
Słupia

17%

1%

76%

1%

Uwagi/ komentarze

5%

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób bezrobotnych i
poszukujących pracy
Organizacja różnego rodzaju
imprez (kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, itp.) na obszarze
rewitalizacji nr 13 – sołectwo
Wielkopole
Razem sfera społeczna

Numer i nazwa projektu
Powstawanie nowych firm i
wspieranie już istniejących
Razem sfera gospodarcza

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO
WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych

80 000,00 zł

12 000 zł

68 000 zł

240 000,00 zł

120 000 zł 30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

320 000 zł

132 000 zł 30 000 zł

118 000 zł

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

15 000 zł

25 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Środki
inne JST
UE
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

50 000 zł

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

150 000,00 zł
150 000 zł

0 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Wdrażanie Programu usuwania
azbestu z terenu sołectwa
Wielkopole

15 000,00 zł

2 250,00
zł

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z różnych
źródeł m.in. dofinansowania LGD, także granty
organizacji pozarządowych

0 zł

50 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Środki
inne JST
UE
krajowe
12 750,00 zł

100 000 zł
Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 85% Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach
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Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa oświetlenia
ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00
zł

Razem sfera środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

85 000,00 zł

0 zł

97 750 zł

200 000,00 zł

30 000 zł

170 000 zł

Przydomowe oczyszczalnie
ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

42 500 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

250 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Budowa i modernizacja
infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej na terenie
miejscowości Wielkopole

800 000,00 zł

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Gmina
Środki
Środki
inne JST
UE
Słupia
krajowe
prywatne

Remont drogi na odcinku
przebiegającym przez sołectwo
Wielkopole

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w
Wielkopolu

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie w ramach RPO WŚ
2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

0 zł

212 500 zł

2 500 zł
0 zł

Projekty ze sfery technicznej
Środki
inne JST
UE
krajowe

120 000 zł

680 000 zł

1 000 000,00 zł 150 000 zł

850 000 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania), 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020,
część w ramach działania 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich; część w ramach
"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej 2016-2019"
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach

2 500 zł
Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach RPO
WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich Zakłada się
częściowy wkład Gminy Słupia, częściowo
dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2014-2020
działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach RPO
WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich Zakłada się
częściowy wkład Gminy Słupia
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Razem sfera techniczna

1 800 000 zł

270 000 zł

0 zł

1 530 000 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 13 – sołectwo Wielkopole
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia

Podsumowanie

720 000 zł

110 000 zł

%

100%

15%

Środki
prywatne, w
inne JST
Środki
tym granty
UE
krajowe
NGO
10 000 zł 465 000 zł 28 000 zł 107 000 zł
Dofinansowanie

1%

65%

4%

Uwagi/ komentarze

15%

Projekty ze sfery społecznej
Wspieranie organizacji
pozarządowych
Rozszerzenie działalności
świetlicy wiejskiej w
Wielkopolu
Razem sfera społeczna

Numer i nazwa projektu
Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych
Razem sfera gospodarcza

Numer i nazwa projektu

EWE i OZE na budynkach
prywatnych i publicznych

40 000,00 zł

20 000 zł

200 000,00 zł

30 000 zł

240 000 zł

50 000 zł

Wartość
projektów

Gmina Słupia

20 000 zł
170 000 zł
0 zł

Wartość
projektów

200 000,00 zł

0 zł
Gmina Słupia

30 000 zł

0 zł

20 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
Środki
inne JST
UE
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

20 000 zł

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w
oparciu m.in. o dotacje ARiMR, LGD

50 000,00 zł
50 000 zł

170 000 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo granty np. Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, Fundacji Batorego
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych

0 zł

20 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Środki
inne JST
UE
krajowe

170 000 zł

30 000 zł
Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się częściowy wkład mieszkańców obszaru
rewitalizacji, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach lub w ramach RPO
WŚ 2014-2020 tzw. projekty parasolowe działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym
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Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia,
częściowo dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

15 000 zł
0 zł

170 000 zł 15 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Środki
Środki
Gmina Słupia inne JST
UE
krajowe
prywatne

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z
PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania), 85%
dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, część
w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich; część w ramach "Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej 2016-2019"
Zakłada się szeroki montaż finansowy tego zadania
(od wkładu samorządu lokalnego poprzez samorząd
wojewódzki, kończąc na inwestycjach prywatnych
przedsiębiorstw)

Poprawa bezpieczeństwa na
terenie sołectwa poprzez
budowę chodników wzdłuż
dróg przebiegających przez
miejscowość Wielkopole

100 000,00 zł

15 000 zł

85 000 zł

Budowa szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł 20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

200 000 zł

25 000 zł

10 000 zł 105 000 zł 10 000 zł

50 000 zł

Projekty ze sfery technicznej
Środki
inne JST
UE
krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

3 000 zł

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu

3 000 zł

7 000 zł

Numer i nazwa projektu
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Wielkopole
Razem sfera techniczna

Wartość
projektów

Gmina Słupia

10 000,00 zł
10 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów podstawowych – Obszar rewitalizacji nr 14 – sołectwo Wywła
Źródła finansowania
Numer i nazwa projektu

Podsumowanie

Wartość
projektów
735 000 zł

Środki
prywatne, w
Środki krajowe tym granty
NGO
15 000 zł
127 500 zł

Dofinansowanie
Gmina Słupia inne JST
169 250 zł

30 000 zł

UE
393 250 zł

Uwagi/ komentarze
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%

100%

23%

4%

54%

2%

17%

Projekty ze sfery społecznej
Aktywizacja osób bezrobotnych i
poszukujących pracy
Organizacja różnego rodzaju
imprez (kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, itp.)
na obszarze rewitalizacji nr 14 –
sołectwo Wywła
Razem sfera społeczna

Zakłada się 85% dofinansowania w ramach
RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych

80 000,00 zł

12 000 zł

68 000 zł

240 000,00 zł

120 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

320 000 zł

132 000 zł

30 000 zł

118 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z
różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD,
także granty organizacji pozarządowych

Projekty ze sfery gospodarczej
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Powstawanie nowych firm i
wspieranie już istniejących

150 000,00 zł

Razem sfera gospodarcza

150 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina Słupia inne JST

UE

Środki krajowe

50 000 zł
0 zł

0 zł

50 000 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

100 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców
sołectwa w oparciu m.in. o dotacje
ARiMR, LGD

0 zł

100 000 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

Projekty ze sfery środowiskowej
Gmina Słupia inne JST

UE

Wdrażanie Programu usuwania
azbestu z terenu sołectwa Wywła

15 000,00 zł

2 250,00 zł

12 750,00 zł

Wymiana (na bardziej
ekologiczne) i budowa
oświetlenia ulicznego

100 000,00 zł

15 000,00 zł

85 000,00 zł

Razem sfera środowiskowa

115 000 zł

17 250 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

0 zł

97 750 zł

Uwagi/ komentarze
Zakłada się dofinansowanie 85%
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach
Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie w
ramach RPO WŚ 2014-2020 działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

0 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Gmina Słupia inne JST

UE

Środki krajowe

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze
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Przydomowe oczyszczalnie
ścieków

50 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera funkcjonalnoprzestrzenna

50 000 zł

5 000 zł

42 500 zł

0 zł

2 500 zł

42 500 zł

0 zł

2 500 zł

Środki krajowe

Środki
prywatne

Zakłada się częściowy wkład Gminy
Słupia, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach

Projekty ze sfery technicznej
Wartość
projektów

Numer i nazwa projektu

Gmina Słupia inne JST

Remont budynków użyteczności
publicznej

100 000,00 zł

15 000 zł

Razem sfera techniczna

100 000 zł

15 000 zł

UE

Zakłada się dofinansowanie 85% w ramach
RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5
Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich Zakłada się częściowy wkład
Gminy Słupia

85 000 zł

0 zł

Uwagi/ komentarze

85 000 zł

0 zł

0 zł

Lista projektów uzupełniających – Obszar rewitalizacji nr 14 – sołectwo Wywła
Źródła finansowania

Podsumowanie

620 000 zł

95 000 zł

10 000 zł

380 000 zł

28 000 zł

Środki
prywatne, w
tym granty
NGO
107 000 zł

%

100%

15%

2%

61%

5%

17%

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Dofinansowanie
Gmina
Słupia

inne JST

UE

Środki
krajowe

Uwagi/ komentarze

Projekty ze sfery społecznej
Wspieranie organizacji
pozarządowych

40 000,00 zł

Rozszerzenie działalności
świetlicy wiejskiej w
200 000,00 zł
Wywle
Razem sfera społeczna
240 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

30 000 zł
50 000 zł

170 000 zł
0 zł

170 000 zł

0 zł

Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia, częściowo
granty np. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Fundacji Batorego
Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ
2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych

20 000 zł

Projekty ze sfery gospodarczej
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Numer i nazwa projektu
Powstawanie gospodarstw
agroturystycznych
Razem sfera
gospodarcza
Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

50 000,00 zł
50 000 zł
Wartość
projektów

0 zł
Gmina
Słupia

200 000,00 zł

30 000 zł

Edukacja ekologiczna

20 000,00 zł

5 000 zł

Razem sfera
środowiskowa

220 000 zł

35 000 zł

Wartość
projektów

UE

Środki
krajowe

20 000 zł

EWE i OZE na
budynkach prywatnych i
publicznych

Numer i nazwa projektu

inne JST

Gmina
Słupia

0 zł

20 000 zł

0 zł

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

30 000 zł

Inwestycje prywatne mieszkańców sołectwa w oparciu
m.in. o dotacje ARiMR, LGD

30 000 zł

Projekty ze sfery środowiskowej
Środki
Środki
inne JST
UE
krajowe
prywatne

Zakłada się częściowy wkład mieszkańców obszaru
rewitalizacji, częściowo dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach lub w ramach RPO WŚ
2014-2020 tzw. projekty parasolowe działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym
Zakłada się częściowy wkład Gminy Słupia, częściowo
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

170 000 zł

15 000 zł
0 zł

170 000 zł

15 000 zł

0 zł

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej
Środki
Środki
inne JST
UE
krajowe
prywatne

Budowa
szerokopasmowego
internetu

100 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Razem sfera
funkcjonalnoprzestrzenna

100 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

Numer i nazwa projektu

Wartość
projektów

Gmina
Słupia

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenie
miejscowości Wywła

10 000,00 zł

inne JST

Projekty ze sfery technicznej
Środki
UE
krajowe
3 000 zł

Uwagi/ komentarze

Uwagi/ komentarze
Zakłada się szeroki montaż finansowy tego zadania (od
wkładu samorządu lokalnego poprzez samorząd
wojewódzki, kończąc na inwestycjach prywatnych
przedsiębiorstw)

Środki
prywatne

Uwagi/ komentarze

7 000 zł

Przedsięwzięcia Parafii, zbiórki publiczne
mieszkańców, częściowo dotacja Powiatu
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Razem sfera techniczna

10 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3 000 zł

7 000 zł
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8. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów
i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji
W ramach rewitalizacji stosowane są następujące mechanizmy włączenia mieszkańców,
przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji:
 spotkania z interesariuszami rewitalizacji,
 informacje na sesjach Rady Gminy,
 strona internetowa Gminy Słupia – zakładka „Program Rewitalizacji”,
 spotkania Komitetu Rewitalizacji.
Inicjatorem rewitalizacji na terenie gminy Słupia była Rada Gminy, która podjęła odpowiednią
uchwałę inicjującą cały proces.
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Komunikacja z interesariuszami za pomocą strony internetowej
Wszelkie informacje dotyczące procesu rewitalizacji są upublicznianie na stronie internetowej Gminy
Słupia w specjalnie utworzonej zakładce „PROGRAM REWITALIZACJI”
http://www.slupia.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-73

Komitet Rewitalizacji
Na potrzeby opracowania i wdrażania Programu został utworzony Komitetu Rewitalizacji Gminy
Słupia powołany zarządzeniem Wójta Gminy Słupia. Nabór osób do Komitetu miał charakter otwarty,
ogłosznie w tej sprawie zostało opublikowane na stronie internetowej gminy
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Spotkania Komitetu rewitalizacyjnego
 28.09.2016r. w trakcie posiedzenia omówiono wstępne założenie Programu rewitalizacji oraz
zaprezentowana została Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz przeprowadzona
dyskusja dot. obszarów zdegradowanych na terenie gminy,
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2016 zaprezentowano informacje na temat Programu
Rewitalizacji.
Spotkania otwarte
W ramach tworzenia Programu Rewitalizacji odbyły się następujące rodzaje konsultacji społecznych:
Wykorzystanie formularza ankietowego (zgłaszania uwag w przypadku etapów 1 i 3) oraz fiszki
rewitalizacyjnej (etap 2) opublikowanych na stronie internetowej Gminy Słupia:
Etap
1
2
3

Element konsultacji
Termin konsultacji
Diagnoza czynników i zjawisk
02-19.09.2016r.
krysysowych
Nabór
fiszek
przedsięwzięć
11-31.10.2016r.
rewitalizacyjnych
Program Rewitalizacji
4– 28.11.2016 r.

Komentarz
Brak zgłoszonych uwag
Brak zgłoszonych uwag
Brak zgłoszonych uwag

Spotkania z interesariuszami rewitalizacji, które odbyły się w trakcie tworzenia Programu
Rewitalizacji:





06.10.2016r - spotkanie z mieszkańcami w sołectwie Rożnica,
06.10.2016r - spotkanie z mieszkańcami w sołectwie Słupia,
07.10.2016r - spotkanie z mieszkańcami w sołectwie Obiechów,
07.10.2016r - spotkanie z mieszkańcami w sołectwie Raszków.

Zdjęcie 1 Spotkanie z mieszkańcami w sołectwie Rożnica

Zdjęcie 2 Spotkanie z mieszkańcami w sołectwie Raszków

Źródło: Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o.

Strona 332 z 339

Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023

9. System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji
Program Rewitalizacji dla Gminy Słupia przyjęty zostanie w drodze uchwały Rady Gminy. W tym
samym trybie będzie odbywała się jego ewentualna aktualizacja, gdyż Program posiada formułę
otwartą. W drodze aktualizacji będą pojawiały się nowe projekty, zgłaszane przez interesariuszy
rewitalizacji (m.in. władze lokalne, partnerzy społeczni i gospodarczy, czy też mieszkańcy obszarów
zdegradowanych). Do Programu rewitalizacji będą wprowadzane te projekty, dla których:







lokalizacja jest zgodna z obszarami wytypowanymi w ramach programu do rewitalizacji,
określono nazwę i zakres przedsięwzięcia oraz oczekiwane rezultaty uzasadniające znaczenie
projektu dla rozwoju obszarów rewitalizacji,
określono harmonogram realizacji projektu,
określono orientacyjne koszty realizacji projektu oraz wskazano potencjalne źródła
finansowania,
wskazano podmiot odpowiedzialny za jego realizację oraz partnerów projektu (jeśli dotyczy),
zadania przewidziane do realizacji w okresie 2016-2023.

Do zadań Gminy należeć będzie:






przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji, dla których
beneficjentem będzie Gmina Słupia,
realizację działań przewidzianych w programie w zakresie przygotowania:
 dokumentacji projektowej i przetargowej,
 analiz, kosztorysów, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko,
 dokumentacji bieżącej,
 nadzór nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wykonywania zleconych
inwestycji,
 sprawozdań, raportów, itp.,
monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji programu,
promocja programu, informowanie o współfinansowaniu projektów ze środków
zewnętrznych.

Projekty zgłoszone do Programu Rewitalizacji będą realizowane i wdrażane w określonej hierarchii
zadań, zależnie od postanowień Rady Gminy w Słupi, uregulowaniami budżetowymi (zachowaniem
płynności finansowej gminy) oraz terminami określonymi przez instytucje zarządzające i wdrażające
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, PROW, itp. Każdy projekt
umieszczony w Programie będzie realizowany w oparciu o harmonogram zadaniowo-czasowy.
Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za wdrażanie Programu Rewitalizacji będzie Wójt Gminy
Słupia. W celu opracowania i wdrożenia Programu Wójt w drodze zarządzenia powołał zespół
zadaniowy do spraw rewitalizacji (złożony z pracowników gminy) i Komitet rewitalizacyjny (złożony
z interesariuszy rewitalizacji).
Zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym
Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach gminy Słupia będzie
realizowane na zasadzie współpracy pomiędzy sektorem społecznym, gospodarczym i publicznym.
Współpraca międzysektorowa w realizacji projektów rewitalizacyjnych odbywać się będzie w oparciu
o następujące zasady:
 partnerstwa - co oznacza, że instytucje, uczestniczą w rozwiazywaniu problemów na
zdegradowanych terenach, współdziałają z gminą przy wykonywaniu zadań,
 efektywności - polega na wspólnym dążeniu gminy i instytucji biorących udział we wdrażaniu
projektów rewitalizacyjnych do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji
zadań/projektów,
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suwerenności stron - co oznacza, że gmina i instytucje realizując/współrealizujące
działania/projekty zachowują autonomię i niezależność względem siebie i są w stosunku do
siebie równorzędnymi partnerami.
jawności - zgodnie, z którą Gmina Słupia udostępni organizacjom sektora pozarządowego
i innym podmiotom wszelkie niezbędne informacje o celach i priorytetach realizowanych
zadań oraz środkach dostępnych na ich realizację.

Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego, oprócz wspólnego celu,
jakim jest wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, ma określone
podstawowe zasady stanowiące fundament wspólnych działań:
 respektowanie własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu,
 przejrzystość podejmowanych działań,
 otwarty dialog z mieszkańcami gminy.
Współpraca pomiędzy Partnerami Programu Rewitalizacji ma na celu:
 wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie
działań w ramach kilku wspólnych i spójnych projektów akceptowanych i wspieranych przez
wszystkich uczestników,
 optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji
pozarządowych oraz przedsiębiorców,
 wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem nowych
podejść do rozwiązywania problemów.
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10. System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania
modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu
System monitoringu
Monitoring Programu dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji zadań inwestycyjnych
i projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników produktów i rezultatów poszczególnych
inwestycji. Monitoring ma służyć:
 ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych,
 weryfikacji zgodności osiąganych produktów, rezultatów i osiągnięć z założonymi celami,
 ocenie efektywności wykorzystaniu posiadanych środków pieniężnych,
 wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje zwłaszcza
terminowość ich zakończenia.
Podstawę systemu monitoringu i ewaluacji realizacji niniejszego programu stanowi zbiór
wskaźników określanych każdorazowo dla zdefiniowanych celów operacyjnych oraz poszczególnych
projektów, na który składają się:
 wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działalności. Są to efekty, które
osiągamy bezpośrednio na skutek wydatkowania środków. Liczone są w jednostkach
materialnych, np. długość nowo budowanych dróg, liczba budynków poddanych renowacji,
liczba firm, które otrzymały pomoc, liczba zorganizowanych szkoleń, itp.,
 wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym
z wdrożenia programu/projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu. Wskaźniki
rezultatu mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba
wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty
nawierzchni np. w %, itp.). Dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku
realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu mierzy się jako wyraz zmiany w porównaniu z rokiem
bazowym.
Rola Rady Gminy– ocena skuteczności działań
Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. Funkcję instytucji
monitorującej wdrażania Programu będzie pełnić Rada Gminy. Co najmniej raz w roku analizowane
będą postępy w realizacji Programu Rewitalizacji. Rada Gminy jako instytucja kontrolna
i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie:
 akceptację rocznych sprawozdań z realizacji Programu, w szczególności osiągnięcia celów,
rezultatów,
 analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Programu Rewitalizacji,
 aktualizację Programu Rewitalizacji,
 uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy oraz
wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych o znaczeniu
lokalnym.
Ewaluacja ma na celu poprawę:, jakości, skuteczności i spójności realizacji Programu Rewitalizacji
w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego z jednoczesnym uwzględnieniem
wizji rewitalizacji i właściwego prawodawstwa lokalnego, krajowego i wspólnotowego dotyczącego
m.in. oddziaływania na środowisko naturalne projektów zapisanych do realizacji w Programie. Rada
Gminy oceniając realizację Programu będzie brała pod uwagę następujących 5 kryteriów:
 skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia
zdefiniowane na etapie Programu zostały osiągnięte,
 efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” Programu,
 użyteczność– kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie Programu
odpowiada potrzebom grupy docelowej,
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trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Programu odpowiadają
potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego,
trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany
wywołane oddziaływaniem Programu będą trwać po jego zakończeniu.

Rola Zespołu ds. rewitalizacji
 przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów,
 nadzorowanie i wdrażanie projektów rewitalizacji,
 przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu,
 przygotowanie wniosku o zmianę Programu,
 gromadzenie, dostarczanie i analiza danych,
 współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie prac związanych z przygotowaniem projektu
Programu,
 identyfikacja problemów, wskazywanie możliwości eliminacji przeszkód w realizacji zadań,
 współpraca przy wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych,
 upowszechnianie informacji o Programie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu
Gminy oraz prasy lokalnej.
Rola Komitetu Rewitalizacji
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także
sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem
Programu Rewitalizacji dla Gminy Słupia na lata 2016-2023 oraz oceną przebiegu procesu
rewitalizacji. Szczegółowe zadania:
 opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu po przygotowaniu ich przez Zespół
ds. rewitalizacji, a przed przyjęciem ich przez Radę Gminy,
 opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian Programie,
 zachęcanie interesariuszy rewitalizacji do włączenia się do opracowywania i realizacji
Programu,
 upowszechnianie informacji o Programie wśród interesariuszy rewitalizacji.
Wprowadzenie modyfikacji do Programu
Program Rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie systematycznej, okresowej
analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby na uzasadnione wnioski interesariuszy rewitalizacji.
Aktualizacja dokumentu nastąpi także w przypadku zmiany uwarunkowań, wymogów prawnych,
pojawiania się nowych problemów i propozycji projektów mających je rozwiązać. Analiza, ocena
i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi
partnerami. Przesłankami zmian niniejszego Programu mogą być wnioski lub sugestie
funkcjonujących na terenach rewitalizacji podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych lub
poszczególnych mieszkańców. Zmiana działań lub priorytetów, o których mowa w niniejszym
dokumencie, jak również ich uszczegółowienie i uzupełnienie, może nastąpić w trakcie realizacji
Programu, w szczególności po przyjęciu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy, określającej
zadania inwestycyjne lub innych programów, w szczególności Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
lub uchwał intencyjnych. Powołany zespół do spraw rewitalizacji i Komitet Rewitalizacji będzie
monitorował przebieg realizacji zadań zawartych w Programie oraz interweniował w przypadku
stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby
przedstawiał (za pośrednictwem Wójta) Radzie Gminy propozycje zmiany Programu w zakresie
dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań.
Cele komunikacji związanej z opracowywaniem i wdrażaniem Programu
Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest zapewnienie wyczerpującej i zrozumiałej informacji
oraz takich dróg jej obiegu, żeby uzyskać partycypację społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji,
jej aktywny udział w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu.
Komunikacja społeczna ma zapewnić interesariuszom Programu:
- dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,
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- pobudzić ich do wyrażania własnych opinii,
- nawiązać porozumienie pomiędzy interesariuszami procesu rewitalizacji a zespołem zadaniowym/
Komitetem Rewitalizacji.
Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące
z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony
wysiłek, także finansowy.
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