
Program Rewitalizacji 
Gminy Wiązowna na 

lata 2016- 2026

Sprawozdanie z realizacji Programu 
Rewitalizacji – stan na styczeń 2020r.



Gminny Program Rewitalizacji powstał przy szerokim 
udziale mieszkańców, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, przedstawicieli przedsiębiorców i innych 
interesariuszy rewitalizacji. 

Dokument został przygotowany i opracowany zgodnie z 
Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015.

Program stanowi rezultat prac i analiz służących wytyczeniu 
obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w gminie 

Wiązowna oraz tworzy ramy prowadzenia działań 
rewitalizacyjnych w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby, 
wyznacza kierunki i opisuje przedsięwzięcia rewitalizacyjne.



Zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Rewitalizacji Gminy 
Wiązowna, Koordynator GPR przygotowuje co roku sprawozdanie 

z realizacji GPR, przedkłada go Wójtowi Gminy, a następnie 
sprawozdanie prezentowane jest na Sesji Rady Gminy.

• W Programie Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016-2026 
zaplanowano do realizacji 19 projektów głównych.

• W roku 2019 realizowano lub kontynuowano prace i
działania związane z 9 projektami.



Lista projektów głównych:

Lp. Nazwa Realizacja w 
roku 2019

1. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Rzakcie +

2. Utworzenie mieszkań komunalnych przy ul. Leśnej w miejscowości Wiązowna -

3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu

+

4. „Aktywna Gmina” – cykl szkoleń dla liderów społeczności lokalnych i organizacji 
pozarządowych

-

5. Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna +

6. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie 
Centrum Aktywności Lokalnej 

+

7. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20

Zrealizowano 
w latach 
poprzednich

8. Utworzenie ośrodka kultywowania kultury i tradycji ludowej poprzez adaptację 
budynku Izby Regionalnej w Gliniance

-

9. Konkurs ekologiczny organizowany w ramach realizacji zadania Edukacja
Ekologiczna w Gminie Wiązowna

-



Lista projektów głównych:

Lp. Nazwa Realizacja w 
roku 2019

10. Utworzenie gminnego klubu sportowo-rekreacyjnego w Rzakcie +

11. Modernizacja budynku komunalnego w Rzakcie -

12. Pielęgnacja pomników przyrody +

13. PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – utworzenie Świetlicy Środowiskowej w 
Gliniance

+

14. Przedsiębiorczość w praktyce +

15. Adaptacja Parku oraz Pałacu Nojmanów na cele kulturalne -

16. Utworzenie gminnego kompleksu rekreacyjnego z kąpieliskiem wodnym wraz z 
konieczna infrastrukturą

-

17. Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiązowna +

18. Wiązowskie Centrum Usług Społecznych Zrealizowano 
w latach 
poprzednich

19. Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne centrum wsi Glinianka +



Przykłady projektów 
realizowanych lub 
kontynuowanych                 

w roku 2019



Tytuł projektu Podmiot
zgłaszający, 
realizujący

Cele projektu Produkty/ rezultaty Rok osiągnięcia, wartość, 
źródło pozyskania

wskaźnika

Lokalizacja Okres
realizacji

Utworzenie
świetlicy

wiejskiej w 
Rzakcie.

UG Wiązowna –
Wydział

Inwestycji we 
współpracy z 

GOK

Poszerzenie
oferty oświa-

towo-
kulturalnej.

Wskaźniki produktu: 
Zwiększenie powierzchni

infrastruktury kultury. 
Wskaźniki rezultatu: 

liczba przeprowadzonych
zajęć w świetlicy, liczba
osób korzystających z 

ulepszonej infrastruktury.

Rok osiągnięcia: 2026
Wysokość wskaźników

produktu: 50 m2 powierzchni
infrastruktury kultu- ry.
Wysokość wskaźników

rezultatu: 730 zajęć rocznie, 
350 korzystających

mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Źródło: 

protokoły odbiorów, listy
obecności.

Rzakta dz. 207 2017-2026

Stan realizacji: 
Trwa realizacja zadania. Wykonano przebudowę linii nN kolidującej z budową świetlicy za kwotę 67.324,00 zł. W dn. 11.09.2019 r. 
została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą, który za 485.985,00 zł brutto wybuduje świetlicę wiejską. Termin wykonania do 
31.08.2020 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Do końca 2019 r. powstały fundamenty, ściany świetlicy.

UTWORZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RZAKCIE



Świetlica w Rzakcie



Tytuł projektu Podmiot
zgłaszający, 
realizujący

Cele projektu Produkty/ rezultaty Rok osiągnięcia, 
wartość, źródło

pozyskania wskaźnika

Lokalizacja Okres
realizacji

Aktywizacja
społeczno-
zawodowa

osób
wykluczonych i 
przeciwdziałani
e wykluczeniu
społecznemu

GOPS w Wią-
zownie, partner
- Stowarzysze-

nie „Krokus-
Wiązowna”

Zwiększenie
szans na

zatrudnienie
osób

wykluczonych i 
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

Wskaźniki produktu: Liczba
warsztatów/ uczestników

przedsięwzięć szkoleniowych: 
podnoszenie kompetencji

zawodowych, społecznych, 
poradnictwo spe cjalistyczne, 

zawodowe indywidualne
konsultacje, kursy, szkolenia i 

staże zawodowe.
Wskaźniki rezultatu: Liczba

zatrudnionych, włączonych do 
działań społecznych i prac
społecznie-użytecznych.

Rok osiągnięcia: 2018 
Wysokość wskaźników 

produktu: 24 uczestników 
szkoleń.

Wysokość wskaźników 
rezultatu: 8 osób 

zatrudnionych włączonych 
do działań społecznych.

Źródło: listy obecności, ilość 
umów o pracę.

Glinianka, 
Wiązowna 

Rzakta

2017-2018

Stan realizacji: 
Projekt „Mam pomysł na siebie”. We wrześniu rozpoczęła realizacja Projektu do którego na I turę Projektu ( I z III tur) zrekrutowano zgodnie z wnioskiem o 
dofinansowanie 12 uczestników. Psycholog wraz z pracownikami socjalnymi opracował 12 ścieżek wsparcia i reintegracji. Uczestnicy w pierwszej kolejności 
zostali objęci wsparciem psychologicznym w formie warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia grupowe. Zorganizowano wyjazdowe 
warsztaty kompetencji społecznych do Nałęczowa/Kazimierza Dolnego. Pozostałe wsparcie: comiesięczne wsparcie finansowe dla uczestników, kontrakty 
socjalne z uczestnikami, zapewniono dowóz uczestników na zajęcia grupowe.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I 
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU



Projekt 
Mam pomysł na siebie



Tytuł projektu Podmiot
zgłaszający, 
realizujący

Cele projektu Produkty/ rezultaty Rok osiągnięcia, 
wartość, źródło

pozyskania wskaźnika

Lokalizacja Okres
realizacji

Budowa 
targowiska w 
miejscowości 
Wiązowna w 

celu promocji 
produktów  
lokalnych

Urząd Gminy 
Wiązowna

Promocja 
produktów 
lokalnych

Wskaźniki produktu: 
Powierzchnia infrastruktury
targowej, liczba rolników, 

lokalnych przedsiębiorców i osób 
niepełnosprawnych 

korzystających z infrastruktury 
handlowej

Wskaźniki rezultatu: Liczba 
mieszkańców kupujących na 

targowisku

Wysokość wskaźników
produktu: 960 m2 po-
wierzchni targowej, 49
przedsiębiorców korzy-
stających z wytworzonej 

infrastruktury.
Wysokość wskaźników

rezultatu: 250 osób
kupujących.

Źródło: protokoły
odbioru, sprawozdania, 

umowy, opłaty
targowe.

Glinianka, 
Wiązowna 

Rzakta

2017-2018

09.01.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, który za 2.875.127,00 zł opracował projekty budowlane i wykonawcze oraz wybudował 
targowisko. Wybudowany został budynek handlowy składający się z części socjalno-technicznej z sanitariatami, części handlowej zamkniętej, części 
handlowej otwartej - wiaty, parkingu na 50 miejsc postojowych wraz z wewnętrznym układem drogowym, wewnętrznej linii oświetlenia terenu, terenów 
utwardzonych, wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, instalacji fotowoltaicznej, instalacji alarmowej, monitoringu wizyjnego, przyłącza wodociągowego, 
energetycznego gazowego, kanalizacyjnego. Parametry budynku: powierzchnia zabudowy: 1038,11 m2, powierzchnia użytkowa 406,45 m2, kubatura budynku: 
3605,3 m3. 20.07.2019 r. do użytku oficjalnie oddano Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Wiązownie.

Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji 
produktów lokalnych



Targowisko 
MÓJ RYNEK



Tytuł projektu Podmiot
zgłaszający, 
realizujący

Cele projektu Produkty/ rezultaty Rok osiągnięcia, 
wartość, źródło

pozyskania
wskaźnika

Lokalizacja Okres
realizacji

Rewitalizacja 
przestrzeni 

publicznej w m. 
Wiązowna 
poprzez 

utworzenie 
Centrum 

Aktywności 
Lokalnej

Urząd Gminy 
Wiązowna, Gminny 

Ośrodek Kultury, 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej

Zwiększenie 
dostępności do usług 

społecznych oraz
stworzenie warunków 

na rzecz opieki 
środowiskowej, 

zwiększenie 
zatrudnienia, 

udostepnienie pod 
działalność, stworzenie 

Wielobranżowej 
Spółdzielni Socjalnej

Wskaźniki produktu: Liczba 
obiektów infrastruktury otoczonych 

wsparciem

Wskaźnik rezultatu:
Liczba form aktywności 

realizowanych przez lokalny CAL. 
Liczba osób włączonych do 

wspólnych działań w ramach CAL. 
Poziom satysfakcji  uczestników

Rok osiągnięcia: 2020
Wysokość wskaźników

produktu: 1 obiekt objęty 
wspar- ciem.

Wysokość wskaźników 
rezultatu: 50 aktywno-
ści, 150 osób korzysta-
jących z obszaru rewita-

lizacji.
Źródło: protokoły od-

bioru, umowy o pracę,
listy obecności.

Wiązowna 2017-2020

07.09.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, który za 5.480.560,00 zł wykonał prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie 
budynku. Istniejący budynek poddany został przebudowie oraz rozbudowie w celu spełnienia przepisów przeciwpożarowych w zakresie umożliwiającym 
zmianę sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej z funkcją usług społecznych i kultury. Parametry techniczne budynku: powierzchnia netto 
1.033,85m2 w tym: powierzchnia użytkowa [Pu] 484,50 m2; powierzchnia użytkowa pomocnicza [Pp] 227,70 m2; Instalacje budynkowe: wodno-kanalizacyjna, 
ciepłej wody użytkowej, gazowa, ciepła technologicznego, elektroenergetyczna, oświetleniowa, sygnalizacji p.poż., teletechniczna, alarmowa WiN,  centralna 
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, instalacja centralnego ogrzewania, dźwig osobowy. Zadanie zakończone.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez 
utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej



PAWILON KULTURY



Tytuł projektu Podmiot
zgłaszający, 
realizujący

Cele projektu Produkty/ rezultaty Rok osiągnięcia, 
wartość, źródło

pozyskania
wskaźnika

Lokalizacja Okres
realizacji

PLACÓWKA 
WSPARCIA 

DZIENNEGO –
utworzenie 
Świetlicy 

Środowiskowej 
w Gliniance

Gmina Wiązowna,
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społeczne, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych, 

szkoły działające na 
terenie gminy 

Utworzenie Świetlicy 
Środowiskowej w 

Gliniance, rozszerzenie 
działalności Świetlicy 

Środowiskowej w 
Wiązownie o formę 

pracy
podwórkowej.

Wskaźniki produktu:
Wytworzona powierzchnia na cele 

społeczne.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba mieszkańców, u których 
podniesiono poziom integracji i 

aktywizacji mieszkańców
ze szczególnym uwzględnieniem 

osób wykluczonych

Rok osiągnięcia: 2020

Wartości wskaźników 
produktu: 50m2 po-
wierzchni użytkowej.

Wysokość wskaźników 
rezultatu: 95 osób za-

grożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem spo-
łecznym objętych 

wsparciem.

Wiązowna, 
Glinianka, 

Rzakta

2017-2020

Trwa realizacja zadania w ramach projektu „Bezpieczna przystań”, na który uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 391 686,20 zł. W ramach realizacji projektu 
przewidziano utworzenie nowej świetlicy środowiskowej w Gliniance, uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, uruchomienie 
klubu młodzieży, rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych w Zakręcie, Malcanowie i Wiązownie, prowadzenie działań profilaktycznych praz 
poradnictwo specjalistyczne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze. W ramach działań GOPS zrealizowano: 332 godz. wsparcia 
socjoterapeutycznego, 333 godz. wsparcia psychologicznego, 330 godz. wsparcia logopedycznego, 74 godz. wsparcia psychologicznego dla 
rodziców/opiekunów grupowego i indywidualnego. Ponadto: zorganizowano wyjścia integracyjne do kina oraz spotkanie wigilijne, obchody Dnia Dziecka w 
formie pikniku o tematyce bezpieczeństwa w wakacje, wyjazd wakacyjny nad morze dla 65 dzieci i opiekunów świetlic, wyjazd wakacyjny-terapeutyczny wraz z 
warsztatami umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla 12 rodzin, 730 godz. wsparcia w ramach rozwoju kompetencji kluczowych, w tym:274 godz. 
matematycznych, 365 godz. języka angielskiego, 91 godz. zajęć świadomości i ekspresji kulturalnej, jak również kompetencji obywatelskich.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO – utworzenie Świetlicy 
Środowiskowej w Gliniance



Wsparcie oferowane 
przez GOPS



Dziękuję za uwagę
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