
UCHWAŁA Nr IX/ 57/ 2019 

RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE 

z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów 
na lata 2016-2023 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 14 
ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (jednolity 
tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z 2019 r. poz. 730) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVII/ 236/ 
2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023, Rada Miejska w Szydłowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 -

W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023 stanowiącym 
załącznik do Uchwały Nr XXXVII/ 236/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 lipca 
2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 
2016 - 2023 wprowadza się zmianę Tabeli 23 - Wskaźniki monitoringowe wdrażania 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023, która otrzymuje 
treść określoną w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 . 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCA 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr IX/ 57/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów 

na lata 2016-2023 

Zmiana dotyczy skorygowania omyłek, które powstały podczas sporządzania 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023 poprzez 
wpisanie niewłaściwych wartości w stosunku do jednostek miary, tj.: 
1. Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu - mierzony w %. 

Wartość wskaźnika jest podana niewłaściwie, tj. źle przeliczona w stosunku do 
danych źródłowych. Po przeliczeniu na % powinny to być wartości bazowe dla 
obszaru rewitalizacji - 0,059% i dla gminy - 0,015%. 

2. Powierzchnia terenów zagospodarowanych na działalność sportową, rekreacyjną, 
kulturową i turystyczną przypadającą na 1 000 mieszkańców - mierzony w km 2 -
wartości danych wpisanych do tabeli w ha. Zmiana jednostki miary na ha umożliwi 
dokładniejsze przeliczanie wskaźnika. Pozostawienie jednostki miary w km 2 

spowoduje konieczność wyliczania wskaźnika kilka miejsc po przecinku. 
3. Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym. W diagnozie wskaźnik ten był liczony na 
1 000 mieszkańców. W GPR wartości bazowa wskaźnika wpisana jest taka jak 
w diagnozie. 

4. W przypadkach wskaźników dotyczących osób zmieniono jednostkę miary ze szt. 
na osoby. 

Zaniechanie wprowadzenia zmian poprzez korektę tych omyłek skutkować 
będzie brakiem możliwości osiągnięcia tych wskaźników, co w konsekwencji przekaże 
niewłaściwy obraz skutków realizacji GPR. 

Zmiana GPR nie wymaga uzyskania opinii, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 
4 ustawy ani przeprowadzenia konsultacji społecznych, ponieważ: 
- nie dotyczy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 

lit. a ustawy, 
- nie wymaga zmiany uchwały, o której mowa w art. 25 ustawy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 



Załącznik 
do Uchwały Nr IX/ 57/ 2019 
Rady Miejskiej w Szydłowie 
z dnia 28 maja 2019 r. 

„Załącznik 
do Uchwały Nr X X X V I I / 236/ 2017 
Rady Gminy Szydłów 
z dnia 18 lipca 2017 r. 

Tabela 23 Wskaźniki monitoringowe wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023 

Założenia GPR Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Źródło 
danych 

Wartość bazowa 
dla obszaru 
rewitalizacji 

(stan na dzień 
31.12.2014 r.) 

Średnia wartość 
dla gminy 

(stan na dzień 
31.12.2014 r.) 

Wartość 
docelowa (stan na 

dzień 
31.12.2023 r.) 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 

Cel rewitalizacji 1. 
Stworzenie spójnej 

przestrzeni publicznej 

Udział budynków mieszkalnych 
podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

w stosunku do ogółu budynków 
mieszkalnych 

% 
Urząd Miasta 

i Gminy 
Szydłów 

41,2 15,5 

Utrzymanie 
poziomu 

wskaźnika 
powyżej średniej 

dla gminy 

Cel rewitalizacji 1. 
Stworzenie spójnej 

przestrzeni publicznej 

Udział terenów zieleni urządzonej 
w ogólnej powierzchni terenu % 

Urząd Miasta 
i Gminy 

Szydłów 
0,06 0,02 

Utrzymanie 
poziomu 

wskaźnika 
powyżej średniej 

dla gminy 

Cel rewitalizacji 1. 
Stworzenie spójnej 

przestrzeni publicznej 

Powierzchnia terenów 
zagospodarowanych na działalność 
sportową, rekreacyjną, kulturową 

i turystyczną przypadającą na 1 000 
mieszkańców 

ha 
Urząd Miasta 

i Gminy 
Szydłów 

1,0 0,5 

Utrzymanie 
poziomu 

wskaźnika 
powyżej średniej 

dla gminy 

Cel 2. Zbudowanie 
międzysektorowych 

partnerstw na rzecz obszaru 
rewitalizacji 

Liczba zarejestrowanych działalności 
gospodarczych osób fizycznych 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym 

szt. 
Urząd Miasta 

i Gminy 
Szydłów 

41 30 

Utrzymanie 
poziomu 

wskaźnika 
powyżej średniej 

dla gminy 

Cel 2. Zbudowanie 
międzysektorowych 

partnerstw na rzecz obszaru 
rewitalizacji 

Liczba wyrejestrowanych działalności 
gospodarczych osób fizycznych w 

przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
w wieku produkcyjnym 

szt. 
Urząd Miasta 

i Gminy 
Szydłów 

40 35 

Spadek 
i utrzymanie 

poziomu 
wskaźnika poniżej 
średniej dla gminy 



Liczba tzw. „niebieskich kart", które 
założono ze względu na przemoc 

w rodzinie na 10 tys. mieszkańców 
szt. 

Miejsko-
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
w Szydłowie 

46,5 30,7 

Spadek 
i utrzymanie 

poziomu 
wskaźnika poniżej 
średniej dla gminy 

Liczba ludności w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym (wskaźnik obciążenia 
demograficznego) 

osoby 
Urząd Miasta 

i Gminy 
Szydłów 

55,3 54,8 

Spadek 
i utrzymanie 

poziomu 
wskaźnika poniżej 
średniej dla gminy 

Projekty/Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

WSKAŹNIKI PRODUKTU I R E Z U L T A T U 

Projekty/Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją ha Beneficjenci 

projektów 0 - 19,5 

Projekty/Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 
szt. 

Beneficjenci 
projektów 0 - 26 

Projekty/Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Liczba obiektów infrastruktury, w których 
będą realizowane działania „miękkie" 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 

szt. Beneficjenci 
projektów 0 - 5 

Projekty/Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Liczba osób objętych wsparciem osoby Beneficjenci 
projektów 0 - 400 

Projekty/Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne Liczba uczniów objętych wsparciem osoby Beneficjenci 

projektów 0 - 200 

Projekty/Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 
osoby Beneficjenci 

projektów 0 - 25 

Projekty/Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt. Beneficjenci 

projektów 0 - 100 

Projekty/Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej z OZE szt. Beneficjenci 

projektów 0 - 200 



Ludność mieszkająca na obszarach 
objętych rewitalizacją osoby Beneficjenci 

projektów 0 - 1439 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe po opuszczeniu 

programu 
osoby Beneficjenci 

projektów 0 - 150 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

osoby Beneficjenci 
projektów 0 - 12 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu 
osoby Beneficjenci 

projektów 0 - 7 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) 

osoby Beneficjenci 
projektów 0 - 5 

Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE 

MWe Beneficjenci 
projektów 0 - 0,5 

Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE 

MWth Beneficjenci 
projektów 0 - 1 

Źródło: Opracowanie własne 


