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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna 

na lata 2016-2023 

 

 

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku 

I. Informacje ogólne 

Data sporządzenia sprawozdania 6 maja 2021 roku 

Nazwa komórki organizacyjnej 
przygotowującej sprawozdanie 

Specjalista ds. funduszy zewnętrznych 
Urząd Gminy Pleśna 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej 
sprawozdanie Oliwia Tańska 

 

II. Informacje dotyczące przebiegu rzeczowego realizacji Programu1: 

1. Informacje dot. zgłoszonych do realizacji projektów, podpisanych umów lub podjętych 

decyzji: 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023 został przyjęty przez 

Radę Gminy Pleśna uchwałą nr XXIII/183/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku. Dokument 

po przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego został pozytywnie oceniony przez Zarząd 

Województwa Małopolskiego i wprowadzony do Wykazu programów rewitalizacji 

uzgodnionych z Instytucją Zarządzającą RPO WM na lata 2014-2020 uchwałą nr 

486/17 z dnia 30 marca 2017 r. W 2019 roku rozpoczęto realizację następujących 

projektów: 

1) Rewitalizacja dawnej szkoły w Dąbrówce Szczepanowskiej na potrzeby Centrum 

Integracji (przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, NGO, mieszkańcy) wraz z 

odtworzeniem centrum miejscowości 

 Brak działań w 2020 roku. 

2) Modernizacja budynku Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pleśnej:  

Brak działań w 2020 roku. 

3) Budowa gminnego targowiska w centrum miejscowości Pleśna: zadanie 

wykonane w 2019 r. 

4) Modernizacja budynku restauracji Rotunda. zadanie wykonane w 2017 r.  

5) Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu 

sportowo-rekreacyjnego „Relax”.  

W 2020 roku prowadzone były roboty budowlane. 

6) Organizacja dni seniora: z uwagę na pandemię COVID-19 odbyły się tylko 

spotkania seniorów, które zostały zaplanowane w styczniu, lutym i na początku 

marca 2020r. 

 
1 Informacje dotyczą zadań znajdujących sie na liście podstawowej. 
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7) Rozwijanie u uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy: rozpoczęto realizację nowego projektu  

dot. rozwijania kompetencji kluczowych. Celem projektu jest udoskonalony poziom 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 6 szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna – Szkoły Podstawowej w 

Janowicach, Lichwinie, Pleśnej, Rzuchowej, Szczepanowicach  i Świebodzinie. 

8) Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w gminie 

Pleśna: zadanie zakończone w 2018 r. 

9) Latarnicy2020.pl-brak realizacji w 2020 r. 

 

2. Informacje dotyczące celów głównych i szczegółowych2,  

Cel strategiczny 1. Budowanie społecznej solidarności i poczucia odpowiedzialności za lokalną 
wspólnotę 

Cele operacyjne 
1.1. Przywrócenie do życia obiektów publicznych i 

ożywienie centrów miejscowości dla budowania 
relacji społecznych 

 

Wykonano zadanie związane z  

zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w 

Rychwałdzie.  

1.2. Wsparcie i aktywizacja społeczna osób 
dotkniętych biernością i wykluczeniem 

 

Organizacja dni seniora w Lichwinie, 

Łowczówku, Rzuchowej, Szczepanowicach i 

Świebodzinie. 

1.3. Wzmacnianie relacji wewnątrz społeczności 
lokalnej oraz odbudowywanie więzi 
międzypokoleniowych 

 

Organizacja spotkania integracyjnego 

mieszkańców oraz warsztaty kulinarne pod 

nazwą: "Żyj i odżywiaj się zdrowo” w 

Woźnicznej. 

1.4 Wzmacnianie roli trzeciego sektora w realizacji 
usług społecznych 

Brak działań z uwagi na pandemię COVID-19. 

1.5. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu 
kapitału społecznego 

 
 

Z uwagi na pandemie COVID-19 realizacja zajęć i 

warsztatów była utrudniona i niemożliwa. Część 

wydarzeń była organizowana online.  

Wykorzystując własny kanał YouTube 

rozpoczęto cykl filmów instruktażowych pn. 

„Kreatywność w centrum”, skierowany także do 

osób starszych. Ponadto wspólnie z Gminną 

Biblioteką Publiczną w Pleśnej przygotowało 

słuchowisko „Balladyny” w ramach akcji 

Narodowego Czytania. 

Centrum Kultury przygotowało przewodnik 

turystyczny on-line, pod nazwą „Poznaj Gminę 

Pleśna”. W ramach tej akcji, na stronie 

internetowej CK Pleśna powstał osobny dział 

zawierający pięć propozycji tras turystycznych 

 
2 Informacje dotyczą zadań realizowanych na obszarach zdegradowanych i na obszarach rewitalizacji 
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uwzględniających walory przyrodnicze oraz 

historię regionu. W przewodniku zawierającym 

dokładny opis tras, załączone zostały mapki 

(także do pobrania) oraz liczne zdjęcia 

ułatwiające orientację w terenie. Centrum 

Kultury w Pleśnej ustanowiło odznakę 

turystyczną „Znam Gminę Pleśna”. 

 

Cel strategiczny 2. Stwarzanie warunków dla wzmacniania potencjału gospodarczego i rozwoju 
produktu lokalnego 

Cele operacyjne 
2.1. Rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja 

zawodowa mieszkańców 

 

- 

2.2. Integrowanie lokalnych społeczności wokół 
produktu lokalnego 

 

Działalność gminnego targowiska w Pleśnej. 

2.3. Budowanie produktu turystycznego wokół 
dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 

 

- 

2.4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży na obszarze rewitalizacji 

 

Zakup sprzętu do nauki zdalnej (laptopy) dla 

szkół w ramach projektów Zdalna szkoła i 

Zdalna szkoła+. 

Rozpoczęto realizację nowego projektu  
dot. rozwijania kompetencji kluczowych. 
Celem projektu jest udoskonalony poziom 
kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych 6 szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina 
Pleśna –m.in. Szkoły Podstawowej w 
Janowicach, Pleśnej. 
 

Cel strategiczny 3. Rozwój obszaru rewitalizacji gminy Pleśna jako atrakcyjnego miejsca do 
mieszkania i spędzania wolnego czasu 

Cele operacyjne 
3.1. Zapewnienie dostępu do podstawowych usług 

warunkujących dobrą jakość życia 

 

- 

3.2. Sport i rekreacja jako forma zwiększania 
aktywności społecznej mieszkańców 

 

- 

3.3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i 
dostępności obszarów peryferyjnych 

 

Wykonanie remontów dróg:  
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1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w 

kierunku P. Adamowskiego w m. Pleśna w 

km 0+000-0+145 o dł. 145 mb-47 816,98 zł 

2. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w 

kierunku P. Płaneta w miejscowości 

Woźniczna w km 0+000-0+178 o dł. 178m- 

43 765,68 zł 

3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w 

kierunku Żaby w miejscowości Lubinka w 

km 0+000-0+075 o dł. 75 m 

4. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w 

kierunku P. Damian w miejscowości 

Dąbrówka Szczepanowska w km 0+000-

0+165 o dł. 165 m 

91 646,19 zł (zadanie nr 3 i 4) 

 

3.4. Kształtowanie ładu przestrzennego 

 
Wykonano zadanie związane z  

zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w 

Rychwałdzie. 

3.5. Wspólna odpowiedzialność za jakość 
środowiska naturalnego 

 

Zakończono realizację projektu dot. wymiany 

źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi . 

 

 

 

3. Informacje dotyczące stopnia osiągnięcia założonych w Programie wskaźników 

monitorujących. 
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 Miernik wskaźnika 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RAZEM 

Główne produkty (w odniesieniu do listy zadań podstawowych) 

Zmodernizowany obiekt komunalny o funkcjach społecznych szt.         0 

Zmodernizowany obiekt komunalny o funkcjach rekreacyjnych szt.         0 

Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru o funkcjach rekreacyjnych ha         0 

Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru o funkcjach gospodarczych ha    0,26     0,26 

Liczba utworzonych przedsiębiorstw społecznych szt.         0 

Liczba nowych wydarzeń społecznych szt.  9 5 6     16 

Liczba przedszkoli, w których poprawiono ofertę edukacyjno-wychowawczą szt.         0 

Liczba szkół, w których wprowadzono dodatkowe zajęcia szt.   4 4 2    6 

Liczba obiektów poddana głębokiej termomodernizacji szt.  2 2      4 

Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych szt.   1      1 

Główne rezultaty (w całym okresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do listy zadań podstawowych) 

Liczba organizacji pozarządowych korzystających ze zmodernizowanej 

infrastruktury 
NGO 0 

Procent mieszkańców korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury procent 20 

Procent klientów instytucji pomocy społecznej objętych działaniami aktywnej 

integracji procent 0 

Wzrost liczby wydarzeń kulturalnych 
procent 25,64 %  

Liczba uczestników wydarzeń kulturalno-społecznych osoba 8 910  

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na rewitalizowanym obszarze przedsiębiorstwo 0 

Liczba osób z grup defaworyzowanych, które rozpoczną działalność w 

spółdzielni socjalnej osoba 0 

Liczba dzieci korzystających ze zmodernizowanych przedszkoli 
osoba 0 
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Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych osoba 233 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 
procent 59,32 

Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
procent 50,00 

Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej  
procent 52,75 

Liczba mieszkańców, które podniosły swoje kompetencje cyfrowe /liczba 

mieszkańców z obszaru rewitalizacji, które podniosły swoje kompetencje 

cyfrowe 

osoba 
11 osób z obszarów zdegradowanych Łowczówek i Pleśna (brak danych o osobach z obszaru 

rewitalizacji) 
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III. Informacje dotyczące postępu finansowego, według źródeł pochodzenia środków 

zawierające w szczególności zestawienie poniesionych wydatków, zrealizowanych 

płatności oraz ocenę poziomu wykorzystania środków. 

Zadania wykonane w 2020 roku: 

− organizacja dni seniora- 9 432,90 zł- środki własne 

− Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo-

rekreacyjnego „Relax” – w 2020 roku wydatkowano 2 596 720,02 zł 

IV. Prognoza przebiegu realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym 

 

W 2021 r. planowana jest kontynuacja organizacji dni seniora, jeśli sytuacja 

epidemiczna się poprawi .  

Planowany harmonogram realizacji Programu w latach 2019-2023: 

Nazwa zadania Termin realizacji 

Rewitalizacja dawnej szkoły w Dąbrówce 
Szczepanowskiej na potrzeby Centrum Integracji 
(przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, NGO, 
mieszkańcy) wraz z odtworzeniem centrum 
miejscowości 

brak danych 

Modernizacja budynku Centrum Kultury Sportu i 
Promocji w Pleśnej 

2022-2023 

Budowa gminnego targowiska w centrum miejscowości 
Pleśna 

zrealizowane 

Modernizacja budynku restauracji Rotunda zrealizowane 

Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z 
modernizacją obiektu sportowo-rekreacyjnego „Relax” 

2021 

Organizacja dni seniora 2019-2023 

Rozwijanie u uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych kompetencji kluczowych niezbędnych na 
rynku pracy 

2022 

Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności 
publicznej w gminie Pleśna 

zrealizowane 

Latarnicy2020.pl brak danych 

 

 

 

V. Informacje na temat przestrzegania polityk Wspólnoty przy realizacji Programu. 

Przy realizacji Programu przestrzegane są polityki Unii Europejskiej. 

 

VI. Informacje na temat wypełniania zobowiązań w zakresie informacji i promocji. 

Na stronie internetowej Gminy Pleśna znajduje się zakładka poświęcona Gminnemu 

Programowi Rewitalizacji.  
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Na stronie internetowej Gminy Pleśna oraz w gazecie samorządowej „Pogórze” 

zamieszczane są informacje dotyczące uzyskania środków finansowych na realizację 

poszczególnych projektów oraz przebiegu realizacji projektów. 

 

VII. Informacje na temat sprawności systemu realizacji. 

 

Realizacja większości zadań rewitalizacyjnych jest uzależniona od finansowania ze 

środków  zewnętrznych. Brak finansowania oznacza w praktyce brak możliwości 

realizacji zadania (dotyczy to także zadań planowanych do przeprowadzenia przez 

podmioty trzecie). 

 

VIII. Informacje o napotkanych problemach, przeprowadzonych kontrolach oraz 

stwierdzonych nieprawidłowościach. 

 

Z powodu nieotrzymania dofinansowania na realizację zadań pn.: 

• „Rewitalizacja dawnej szkoły w Dąbrówce Szczepanowskiej na potrzeby 

Centrum Integracji (przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, NGO, 

mieszkańcy) wraz z odtworzeniem centrum miejscowości”, 

• „Modernizacja budynku Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pleśnej”, 

 

realizacja jest obecnie niemożliwa. Duży koszt inwestycji utrudnia realizację ze 

środków własnych Gminy Pleśna.  

 

Poważnym problemem jest trwająca pandemia COVID-19, która uniemożliwia 

realizację spotkań, wydarzeń, kursów. 

 

Sporządził: Oliwia Tańska 

 

 

Zatwierdził: Józef Knapik 


