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Rada Gminy Szydłów w dniu 25 listopada 2015 r. przyjęła uchwałę Nr XVIII/97/2015  

o Przystąpieniu do Sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata  

2016–2023. Po powołaniu Komitetu Rewitalizacji, sporządzeniu projektu dokumentu, przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych oraz zaopiniowaniu projektu przez właściwe instytucje, w dniu 18 lipca  

2017 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/236/2017 uchwalono Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Szydłów na lata 2016–2023 (zwany dalej GPR). Dokument ten przedstawia strategię mającą na celu 

wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla 

rozwoju gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, 

przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz 

prowadzone w sposób zaplanowany i zintegrowany.  

Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej diagnozy, analizy zjawisk kryzysowych  

i lokalnych potencjałów oraz w wyniku wspólnej pracy warsztatowej interesariuszy rewitalizacji  

w ramach partycypacji społecznej, sformułowano misję i wizję dla wyznaczonego obszaru w celu 

wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego. 

Wizja: Obszar rewitalizacji integralną przestrzenią przedsiębiorczych i aktywnych społecznie 

mieszkańców wykorzystujących unikatowe dziedzictwo kulturowe, zasoby przyrodnicze  

i lokalny produkt „śliwka szydłowska” do wzrostu dochodów oraz rozwoju funkcji turystycznej, 

kulturowej i rekreacyjnej. 

Misja: Tworzenie atrakcyjnych warunków do kompleksowego rozwoju przedsiębiorczości  

i aktywności społecznej bazującej na międzysektorowej współpracy interesariuszy rewitalizacji 

wykorzystujących unikatowe dziedzictwo kulturowe, zasoby przyrodnicze i lokalny produkt „śliwka 

szydłowska” w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców. 

Niniejsze opracowanie obrazuje postępy w realizacji GPR, a w szczególności przedstawia 

stopień realizacji celów rewitalizacji, zaplanowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Przeprowadzenie monitoringu pozwoli zapewnić prawidłowe i efektywne zrealizowanie założeń GPR. 
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1. Raport z monitoringu rzeczowego 

 

Gminny Program Rewitalizacji pokazuje jak w perspektywie kilku lat zmniejszyć natężenie lub 

rozwiązać problemy ciążące na obszarze rewitalizacji. Dzięki systematycznemu monitorowaniu 

realizacji GPR można uzyskać informacje dotyczące zaawansowania w realizacji celów, projektów  

i przedsięwzięć oraz wykryć towarzyszące temu trudności lub nieprawidłowości.  

Poniżej przedstawiono dane na temat aktualnego stanu realizacji GPR, ocenę postępu, a także 

efektywność jego głównych założeń. 

 

1.1.Postępy w realizacji GPR w odniesieniu do celów rewitalizacji oraz kierunków 

działania po dwóch latach od uchwalenia dokumentu. 

 

W latach 2017-2018 rozpoczęto realizację wszystkich postawionych celów rewitalizacji  

i zaplanowanych kierunków działania. Po dwóch latach od uchwalenia GPR zdiagnozowane potrzeby 

rewitalizacyjne zostały już w pewnym stopniu zaspokojone, ograniczono także występujące na obszarze 

rewitalizacji negatywne zjawiska. Sytuację panującą na obszarze rewitalizacji można określić jako 

dynamiczną dlatego należy ją stale monitorować. Poziom zaawansowania działań po 2 latach od 

uchwalenia GPR w odniesieniu do celów rewitalizacji oraz kierunków działania przedstawia  

Rysunek 1. 

Najbardziej zintensyfikowane są działania w kierunku 1.3. Zwiększanie poziomu jakości 

dostępnego zakresu usług publicznych. Działania prowadzone w kierunkach: 1.1 Zachowanie, 

zabezpieczanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 1.2. Kształtowanie 

wielofunkcyjnej, estetycznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej; 2.1 Rozwijanie przedsiębiorczości  

i aktywności społecznej oraz włączanie osób wykluczonych społecznie są średnio zaawansowane. 

Niskim poziomem zaawansowania cechuje się realizacja kierunku działania 2.2. Tworzenie warunków 

do rozpoczynania i rozwoju działalności podmiotów turystycznych i okołoturystycznych.  
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Rysunek 1. Poziom zaawansowania działań po 2 latach od uchwalenia GPR w odniesieniu do celów 

rewitalizacji oraz kierunków działania 

 

Poziom zaawansowania działań: 

Niski 

Średni 

Wysoki 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy  

 

1.2.Postępy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych projektów podstawowych 

po dwóch latach od uchwalenia dokumentu 

 

Projekt podstawowy nr 1 

Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia 

wysokiej jakości życia mieszkańców 

Stan realizacji: w realizacji 

W roku 2017 Gmina Szydłów, wykorzystała środki własne na realizację zadania pt. 

„Przebudowa drogi nr 390039T ul. Cmentarna w Szydłowie”. W 2017 r. zakończono budowę miejsc 

parkingowych przy kościele pw. „Wszystkich Świętych” w Szydłowie oraz zrealizowano zadanie pn. 

„Budowa wodociągu na ulicy Armii Krajowej w Szydłowie”. W latach 2017-2018 zrealizowano, 

wykorzystując środki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 

Cel rewitalizacji 1. Stworzenie spójnej 
przestrzeni publicznej.

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 
Zachowanie, zabezpieczanie 

i udostępnianie 
dziedzictwa kulturowego

i naturalnego.

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.2. 

Kształtowanie wielofunkcyjnej,

estetycznej i bezpiecznej przestrzeni 

publicznej.

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.3. 
Zwiększanie poziomu jakości 

dostępnego zakresu usług 
publicznych.

Cel rewitalizacji 2. Zbudowanie 
międzysektorowych partnerstw na rzecz 

obszaru rewitalizacji.

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.1. 
Rozwijanie przedsiębiorczości 
i aktywności społecznej oraz 

włączanie osób wykluczonych 
społecznie.

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.2. 
Tworzenie warunków do 

rozpoczynania i rozwoju działalności 
podmiotów turystycznych 

i okołoturystycznych.
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lata 2016-2019, „Rozbudowę drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej”. W roku 2018 

zrealizowano „Remont drogi gminnej nr 3900038T ul. Ogrodowej w Szydłowie od km. 0+000 do 

1+296”. 

Zadania o charakterze inwestycyjnym, dotyczące: budynku starego Urzędu Gminy, parkingu 

przy ul. Kieleckiej, terenu przy starej oczyszczalni ścieków, oraz przy odsłonięciu geologicznym, 

przewidziane w projekcie są obecnie na etapie sporządzania projektów budowlano-wykonawczych. 

Rezultaty podjętych działań to w szczególności: 

- estetyczne, funkcjonalne i bezpieczne zagospodarowanie przestrzeni wraz z wyposażeniem  

w infrastrukturę przestrzeni publicznych (w tym likwidacja barier architektonicznych). 

Tabela 1. Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projekcie podstawowym nr 1 

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

Lp. Wskaźnik produktu i rezultatu 

Poziom 

wskaźnika 

określony w 

projekcie 

Poziom 

wskaźnika po 2 

latach od 

uchwalenia 

dokumentu 

Stopień 

osiągnięcia 

[%] 

1 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 9,50 ha  1,35 ha 14 

2 
 Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
5 5 100 

3 
 Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

rewitalizacją 
1 439 1416 - 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

 

Projekt podstawowy nr 2 

Utworzenie funkcjonalnych, bezpiecznych i estetycznych przestrzeni publicznych i obiektów dla 

mieszkańców Gacek i Grabek Dużych 

Stan realizacji: w realizacji 

W 2017 r. zrealizowano przedsięwzięcie „Budowa odcinka oświetlenia drogowego  

w Gackach i Grabkach Dużych.  

W latach 2017-2018 Ochotnicza Straż Pożarna w Grabkach Dużych otrzymała pomoc na 

realizację operacji pt. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Grabkach Dużych” w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Rozwój ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej miał na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej  

i standardu życia mieszkańców w Grabkach Dużych. 

W ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. w miejscowości Grabki Duże wykonana została altana 

ogrodowo-grillowa.  

Wykorzystując środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki Gmina Szydłów zrealizowała zadanie 

pt. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach” w ramach Programu rozwoju małej 
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infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte strefy aktywności 

(OSA) 2018. W otoczeniu placu zabaw dokonano także uporządkowania istniejącej oraz nasadzenia 

nowej zieleni. 

Rezultaty podjętych działań to w szczególności: 

- efektywne wykorzystanie zdegradowanych przestrzeni do pełnienia funkcji społecznych na rzecz 

mieszkańców; 

- estetyczne, funkcjonalne i bezpieczne zagospodarowanie przestrzeni wraz z wyposażeniem  

w infrastrukturę przestrzeni publicznych (w tym likwidacja barier architektonicznych); 

- rozwój funkcji turystycznej. 

Tabela 2. Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projekcie podstawowym nr 2  

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

Lp. Wskaźnik produktu i rezultatu 

Poziom 

wskaźnika 

określony w 

projekcie 

Poziom 

wskaźnika po 2 

latach od 

uchwalenia 

dokumentu 

Stopień 

osiągnięcia 

[%] 

1 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 4,50 ha 0,28 ha 6 

2 
 Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
4 2 50 

3 
Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

rewitalizacją 
1 439 1416 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

 

Projekt podstawowy nr 3 

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, prowadzących działalność 

gospodarczą i mieszkaniowych 

Stan realizacji: w realizacji 

Modernizacja energetyczna budynków wykonana została w ramach projektów podstawowych: 

nr 6 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie), nr 7 (Szkoła Podstawowa im. 

Jana Kaczorowskiego w Szydłowie), nr 8 (Mieszkania socjalne w miejscowości Gacki). Na budynku 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie dodatkowo zainstalowano panele 

fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. 

Rezultaty podjętych działań to w szczególności: 

- zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej; 

- wzrost jakości i dostępności świadczonych usług publicznych; 

- poprawa estetyki i ładu przestrzennego; 

- poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń. 
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Tabela 3. Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projekcie podstawowym nr 3 

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

Lp. Wskaźnik produktu i rezultatu 

Poziom 

wskaźnika 

określony w 

projekcie 

Poziom 

wskaźnika po 2 

latach od 

uchwalenia 

dokumentu 

Stopień 

osiągnięcia 

[%] 

1  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 2,50 ha 0,41 ha 16 

2 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
10 3 30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

 

Projekt podstawowy nr 4 

Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE 

Stan realizacji: w realizacji 

Zadanie realizowane jest we współpracy z Urzędem Gminy w Rakowie, który jest liderem 

projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na 

terenie gmin Raków i Szydłów”. W ramach inwestycji, na terenie gminy Szydłów, przewiduje się 

instalacje:  

      - kolektory słoneczne o mocy 3,24 kW i 4,86 kW - 137 szt. instalacji; 

      - panele fotowoltaiczne o mocy 2,16 kWp i 3,24 kWp - 62 szt. instalacji. 

Tabela 4. Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projekcie podstawowym nr 4 

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

Lp. Wskaźnik produktu i rezultatu 

Poziom 

wskaźnika 

określony w 

projekcie 

Poziom 

wskaźnika po 2 

latach od 

uchwalenia 

dokumentu 

Stopień 

osiągnięcia 

[%] 

1 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 
37 0 0 

2 
 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE 
140 0 0 

3 
Produkcja energii elektrycznej z nowo 

wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 
0,5 MWe 0 MWe 0 

4 
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych 

instalacji wykorzystujących OZE 
1,0 MWth 0 MWth 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

 

Projekt podstawowy nr 5 

Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego  

w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych 

Stan realizacji: w realizacji 
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W latach 2016-2017 wykonywano projekty budowlano-wykonawcze na przebudowę i remont 

obiektów uwzględnionych w zadaniu. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych zostały 

podpisane umowy z Wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich oraz na realizację nadzoru 

inwestorskiego i archeologicznego. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń w roku 2018 rozpoczęto 

roboty budowlano-montażowe i konserwatorskie na wszystkich 5 obiektach zabytkowych.  

Prace na budynku Bramy Zamkowej zostały zakończone i budynek został przekazany do 

użytkowania dnia 14.12.2018 r. Powstał w nim Punkt informacji turystycznej. Prace na pozostałych 

obiektach są nadal kontynuowane. 

Rezultaty podjętych działań to w szczególności: 

- zachowanie i zabezpieczenie cennych obiektów dziedzictwa kulturowego regionu; 

- poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej wokół obiektów zabytkowych; 

- rozszerzenie i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług kulturalnych; 

- stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w sektorze turystycznym i okołoturystycznym 

mieszkańców gminy; 

- ochrona dziedzictwa kulturowego regionu i zachowanie dla przyszłych pokoleń; 

- wzrost tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie bogatej historii i wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego. 

Tabela 5. Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projekcie podstawowym nr 5 

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

Lp. Wskaźnik produktu i rezultatu 

Poziom 

wskaźnika 

określony w 

projekcie 

Poziom 

wskaźnika po 2 

latach od 

uchwalenia 

dokumentu 

Stopień 

osiągnięcia 

[%] 

1 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 3,0 ha 0,01 ha 0,3 

2 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
5 1 20 

3 
Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

rewitalizacją 
1 439 1416 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 
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Rysunek 2. Budynek Bramy Zamkowej przed (z lewej) i po rewitalizacji (z prawej) 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

 

Projekt podstawowy nr 6 

Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Szydłowie 

Stan realizacji: zakończony 

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2016 r. do 31.10.2018 r. W ramach projektu 

zrealizowano zadania polegające na poprawie świadczenia usług medycznych poprzez zwiększenie ich 

ilości, dostępności oraz jakości. Po zrealizowaniu projektu świadczone są wysokiej jakości usługi dla 

lokalnej społeczności, w tym osób z dysfunkcjami oraz osób starszych wymagających szczególnej 

opieki, zniwelowano bariery architektoniczne uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z obiektu 

przez osoby niepełnosprawne i starsze, poprawiono estetykę obiektu, nastąpiła poprawa efektywności 

energetycznej budynku i wykorzystanie OZE, zmniejszono niską emisje zanieczyszczeń. 

Rezultaty podjętych działań to w szczególności: 

- wzrost jakości i dostępności do usług publicznych; 

- wzrost wykorzystania e-usług publicznych; 

- wzrost efektywności w zakresie profilaktyki i diagnostyki; 

- poszerzenie oferty specjalistycznych usług medycznych. 
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Tabela 6. Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projekcie podstawowym nr 6 

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

Lp. Wskaźnik produktu i rezultatu 

Poziom 

wskaźnika 

określony w 

projekcie 

Poziom 

wskaźnika po 2 

latach od 

uchwalenia 

dokumentu 

Stopień 

osiągnięcia 

[%] 

1 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  
1 1 100 

2 
Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

rewitalizacją  
1 439 1 416 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

Rysunek 3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przed (z lewej) i po 

rewitalizacji (z prawej) 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

 

Projekt podstawowy nr 7 

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz  

z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Stan realizacji: zakończony 

Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2016 r. do 31.12.2017 r. W ramach projektu 

zdegradowany budynek szkoły został przystosowany do nowych funkcji. Powstało w nim sześć lokali 

socjalnych z pomieszczeniami przynależnymi (piwnice-komórki) i dwa pomieszczenia świetlicowe  

z węzłem sanitarnym. Budynek został przebudowany, przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, a także dokonano jego termomodernizacji. 

Rezultaty podjętych działań to w szczególności: 

- włączenie osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych marginalizacją; 

- wzrost aktywności społeczno-zawodowej; 

- poprawa dostępności do usług społecznych; 

- wzrost jakości i dostępności usług publicznych; 

- poprawa estetyki przestrzeni publicznej. 
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Tabela 7. Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projekcie podstawowym nr 7 

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

Lp. Wskaźnik produktu i rezultatu 

Poziom 

wskaźnika 

określony w 

projekcie 

Poziom 

wskaźnika po 2 

latach od 

uchwalenia 

dokumentu 

Stopień 

osiągnięcia 

[%] 

1 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
1 1 100 

2 
Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

rewitalizacją 
1 439 1 416 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

Rysunek 4. Budynek dawnej Szkoły podstawowej w Gackach przed (z lewej) i po rewitalizacji (z prawej) 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

 

Projekt podstawowy nr 8 

Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie 

Stan realizacji: zakończony 

Projekt realizowany był w okresie od 08.12.2016 r. do 30.11.2018 r. W ramach projektu 

dostosowano pomieszczenia poddasza użytkowego do zajęć lekcyjnych, wyremontowano pozostałe 

kondygnacje, wykonano sieć LAN na poddaszu, połączono budynek szkoły podstawowej z budynkiem 

byłego gimnazjum poprzez wykonanie otworu w ścianie i zlikwidowanie różnicy poziomów między 

budynkami, zamontowano rolety oraz wyposażono szkołę w urządzenia dla niepełnosprawnych, sprzęt 

multimedialny do pracowni językowej i informatycznej, meble i inne urządzenia dydaktyczne. 

Rezultaty podjętych działań to w szczególności: 

- dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb dzieci i młodzieży dyktowanych przez 

zapotrzebowanie na rynku pracy; 

- rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy; 

- poprawa bezpieczeństwa i komfortu nauczania; 

- wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej, propagowanie zdrowego trybu życia; 
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- wzrost tożsamości lokalnej i regionalnej; 

- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; 

- dostosowanie obiektu do wymogów ochrony p.poż.; 

- poprawa efektywności energetycznej budynku. 

Tabela 8. Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projekcie podstawowym nr 8 

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

Lp. Wskaźnik produktu i rezultatu 

Poziom 

wskaźnika 

określony w 

projekcie 

Poziom 

wskaźnika po 2 

latach od 

uchwalenia 

dokumentu 

Stopień 

osiągnięcia 

[%] 

1 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
1 1 100 

2 
 Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

rewitalizacją 
1 439 1 416 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

Rysunek 5. Budynek Szkoły Podstawowej w Szydłowie przed (z lewej) i po rewitalizacji (z prawej) 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

 

Projekt podstawowy nr 9 

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów 

Stan realizacji: w realizacji 

Gimnazjum w Szydłowie w latach 2017-2018 w ramach programu nauczania pracowało nad 

kształtowaniem i rozwijaniem u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych oraz cyfrowych poprzez rozwój ich podstawowych kompetencji naukowo-technicznych 

oraz informatycznych, a także biorąc udział w Dniach Techniki organizowanych w Zespole Szkół  

w Staszowie oraz organizując wizytę w Centrum Nauki Kopernik, co zachęciło młodzież do osobistego 

poznania i zrozumienia świata, zainspirowało do odkrywania poprzez samodzielne doświadczanie oraz 

uczestnictwo w procesie twórczym. 

Rezultaty zrealizowanego projektu to w szczególności: 
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- dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb dzieci i młodzieży dyktowanych przez 

zapotrzebowanie na rynku pracy; 

- rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy. 

Tabela 9. Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projekcie podstawowym nr 9 

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

Lp. Wskaźnik produktu i rezultatu 

Poziom 

wskaźnika 

określony w 

projekcie 

Poziom 

wskaźnika po 2 

latach od 

uchwalenia 

dokumentu 

Stopień 

osiągnięcia 

[%] 

1 

Liczba obiektów infrastruktury, w których będą 

realizowane działania „miękkie” zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach – 1. 

1 0 0 

2 
Liczba uczniów, którzy zostali objęci wsparciem – 

200. 
200 0 0 

3 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 

kluczowe po opuszczeniu programu – 150. 
150 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

 

Projekt podstawowy nr 10     

Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i marginalizacją społeczną 

Stan realizacji: w realizacji 

W roku 2018 Gmina Szydłów zrealizowała zadanie „Zwiększenie aktywności lokalnej 

mieszkańców miejscowości Szydłów poprzez wyposażenie strażnicy OSP Szydłów i przystosowanie do 

pełnienia funkcji społecznych i kulturalnych”. 

W ramach swojej działalności Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie realizuje staże dla osób 

bezrobotnych. W roku 2017 staż rozpoczęło dziesięciu mieszkańców obszaru rewitalizacji, a w roku 

2018 pięciu mieszkańców. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie prowadził w okresie objętym 

sprawozdaniem szereg działań zmierzających do zmniejszenia zjawisk wykluczenia społecznego 

mieszkańców gminy. W ramach tych działań świadczono pracę socjalną dla ponad 100 rodzin z terenu 

całej gminy oraz podpisano 8 kontraktów socjalnych w 2017 r. i 10 kontraktów w 2018 r. W rodzinach 

objętych pomocą wypracowano m.in.:, 

- poprawę stanu zdrowia, kontynuację leczenia specjalistycznego; 

- uzyskanie orzeczeń o stopniach niepełnosprawności; 

- uzyskanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego; 

- uzyskanie prawa do zasiłku stałego; 

- uzyskanie emerytury, renty socjalnej, renty rodzinnej; 

- wyrobienie dowodu osobistego; 

- rejestracja w PUP; 
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- usamodzielnienie się; 

- dalsze kształcenie; 

- schronienie. 

Rezultaty podjętych działań to w szczególności: 

- wzmocnienie szans na zatrudnienie; 

- wzrost aktywności zawodowej i społecznej; 

- włączenie do życia społecznego osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją; 

- wzrost integracji społecznej. 

Tabela 10. Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projekcie podstawowym nr 10 

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

Lp. Wskaźnik produktu i rezultatu 

Poziom 

wskaźnika 

określony w 

projekcie 

Poziom 

wskaźnika po 2 

latach od 

uchwalenia 

dokumentu 

Stopień 

osiągnięcia 

[%] 

1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie 

24 0 0 

2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu 

12 0 0 

3 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu 

7 0 0 

4 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) 

5 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

Projekt podstawowy nr 11 

Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży 

Stan realizacji: w realizacji 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie w okresie sprawozdawczym wykorzystała 

środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w ramach Programu Wieloletniego 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych w kwocie 8 374,00 zł. W ramach programu w 2017 r. zakupiono 155 woluminów książek, 

wykorzystanych przez 406 czytelników. Dodatkowo ze środków własnych, w wysokości 9 626,69 zł, 

zakupiono 445 książek i audiobooków. W 2018 r. zakupiono 176 woluminów książek, wykorzystanych 

przez 408 czytelników biblioteki, a wkład własny, w kwocie 8 640,38 zł, przekazano na zakup 341 

książek i audiobooków.  
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Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie prowadziło zajęcia z młodzieżą i dorosłymi  

w postaci: turniejów strzeleckich, marszy szlakami historycznymi, uczestnictwa w obchodach świąt 

państwowych i patriotycznych. W zajęciach, zarówno w roku 2017 jak i 2018 brało udział 100 osób  

z obszaru Gminy Szydłów.  

Edukacja oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony oraz 

negatywnego wpływu działalności człowieka, na jakość środowiska naturalnego, była realizowana 

przez Publiczne Przedszkole w Szydłowie poprzez projekty „Czyste powietrze wokół nas”, „Ekoludek 

moim przyjacielem”, „Kubusiowi przyjaciele natury” oraz udział dzieci w warsztatach ekologicznych 

w Rzędowie. Wycieczka do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi była zorganizowana także 

dla uczniów Szydłowskiego Gimnazjum. 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie w latach 2017-2018 w ramach swojej 

działalności na terenie Gminy i obszarze rewitalizacji, organizowało: 

- comiesięczne koncerty artystów z Filharmonii Narodowej w Warszawie; 

- przedstawienia teatralne dla dzieci; 

- zajęcia nauki tańca dawnego i warsztaty rycerskie dla dzieci i młodzieży, 

a także: 

- gromadziło na bieżąco informacje i przedmioty o wartości historycznej związane z regionem; 

- wspierało działalność kulturową poprzez opłacanie instruktora zespołu ludowego Kasztalon; 

- zajmowało się promocją gminy Szydłów, jako ciekawego miejsca na turystycznej mapie Polski; 

- wyprodukowało, przeznaczoną do sprzedaży, nową maskotkę Szydłowa „Śliwkę”; 

- wprowadziło do sprzedaży produkty śliwkowe; 

- współpracowało z mieszkańcami w ramach działań prowadzonych w Centrum Kultury,  

w którym odbywały się: koncerty, przedstawienia, obchody świąt państwowych, zajęcia dla dzieci, 

konkursy, Finał WOŚP; 

- w ramach współpracy z Bractwem Rycerskim Zamku Szydłów, lokalne imprezy kulturowe, np. 

Orszak Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej. 

Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Szydłowie organizowało, co roku Konkurs 

Szydłów Polskie Carcassonne, w którym udział brało ok. 40 dzieci i młodzieży z terenu powiatów: 

staszowskiego, buskiego i kieleckiego.  Jest to inicjatywa o charakterze historycznym, której zadaniem 

jest promowanie lokalnego dziedzictwa. 

Spółka Purple Valley Sp. z o. o. poprzez promocje swojego produktu, jakim jest Szydłowianka 

Śliwka w Czekoladzie, promuje Szydłów w Polsce i zagranicą. 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych na obszarze 

rewitalizacji, w latach 2017-2018: 

- organizowało Gminny Dzień Dziecka; 

- wydało tomik wierszy lokalnej poetki Aliny Mikuśkiewicz; 
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- gromadziło najnowsze informacje o zabytkach i historii Szydłowa oraz współfinansowało 

badania archeologiczne. 

W ramach edukacji oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony 

negatywnego wpływu działalności człowieka na jakość środowiska naturalnego realizowało tzw. mały 

projekt za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi, poprzez: 

- konkurs ekologiczny „Zabawka z recyklingu”- kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym 

oraz uczniów młodszych klas szkół podstawowych;  

- konkurs „Segregujesz zyskujesz”- kierowany do placówek edukacyjnych z terenu gminy 

Szydłów, w ramach którego zakupiono małe pojemniki do segregacji odpadów, które stanęły  

w każdej klasie wszystkich szkół i przedszkoli z naszej gminy; 

- kampanię informacyjno-edukacyjną (ulotki do każdego domu) - wydanie ulotek  

o zasadach segregacji odpadów, ekologii, ekooszczędności, które dotarły do każdego domu na 

terenie gminy Szydłów; 

- ekologiczne gospodarowanie w gospodarstwach agroturystycznych - cykl szkoleń, skierowany 

do osób mających założyć działalność agroturystyczną w obszarze gminy Szydłów na temat: 

ekoturystyki, ekorozwoju, ekoagroturystyki, zasobów naturalnych, zastosowania roślin i drzew 

w fitoterapii, ekojedzenia; 

- konkurs wiedzy ekologicznej - kierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy; 

- konkurs fotograficzny „Flora, fauna, krajobraz”, „Dzikie wysypiska śmieci, degradacja 

środowiska” z wystawą - kierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych; 

- spotkania na temat ekologicznych warzyw, mięs, ziół w życiu codziennym - zajęcia dla 

mieszkańców gminy w każdym wieku; 

- szkolenie dla sadowników z certyfikatem: „Ekologia w sadownictwie” oraz „Pszczoły  

w sadownictwie” - szkolenia dla mieszkańców gminy, którzy prowadzą działalność sadowniczą 

zakończone uzyskaniem certyfikatów przez ich uczestników; 

- sprzątanie świata - zaangażowanie się do ogólnoświatowego przedsięwzięcia sprzątania świata, 

każda rodzina, która wzięła udział w akcji otrzymała drzewko ozdobne.  

Rezultaty podjętych działań to w szczególności: 

- wzrost aktywności społecznej mieszkańców; 

- wzrost integracji mieszkańców, w tym integracji międzypokoleniowej; 

- wzmocnienie kapitału społecznego; 

- wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne; 

- wzrost tożsamości lokalnej mieszkańców. 
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Tabela 11. Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projekcie podstawowym nr 11 

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

Lp. Wskaźnik produktu i rezultatu 

Poziom 

wskaźnika 

określony w 

projekcie 

Poziom 

wskaźnika po 2 

latach od 

uchwalenia 

dokumentu 

Stopień 

osiągnięcia 

[%] 

1 

Liczba obiektów infrastruktury, w których będą 

realizowane działania „miękkie” zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

5 6 120 

2 Liczba osób objętych wsparciem  400 2914 729 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

1.3.Postępy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych projektów dodatkowych 

po dwóch latach od uchwalenia dokumentu 

 

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają za zadanie wzmocnić zaplanowane efekty 

procesu rewitalizacji i wpłynąć pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Szydłów.  

 

1. Wykorzystanie technologii opartej o odnawialne źródła energii oraz prowadzenie działań 

termomodernizacyjnych przyczyniających się do efektywnego wykorzystania energii w budynkach 

użyteczności publicznej, działalności gospodarczych i mieszkaniowych (w tym wielorodzinnych) 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektów podstawowych nr: 4, 6, 8. 

 

2.Stworzenie systemu wspierania przedsiębiorczości mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji) 

Przedsięwzięcie przed realizacją. 

 

3.Rozwój infrastruktury edukacyjnej i wychowania przedszkolnego 

W ramach projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i Regionalnego 

Programu Operacyjnego (RPO) Miejsko-Gminne Centrum Kultury prowadziło Punkt Przedszkolny  

w Solcu i Potoku, przez co wzrósł wskaźnik objęcia edukacją przedszkolną dzieci.   

Dodatkowo przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu podstawowego nr 8. 

 

 4.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu podstawowego nr 10. 

 

5.Organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców 

W ramach nowatorskich działań Publiczne Przedszkole w Szydłowie wybudowało, przy 

współpracy z rodzicami wychowanków, ścieżkę sensoryczną, która ma zapewnić dzieciom 
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bezpośrednie poznawanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym na ścieżce przyrodniczo-edukacyjno-

zmysłowej. Przedszkole organizuje różne formy aktywnego wypoczynku, rekreacji dla 50 dzieci 

uczęszczających do przedszkola – wycieczki krajoznawcze połączone z aktywnością ruchową po dwie 

formy w każdym roku oraz organizuje zajęcia rytmiczno-taneczne. 

Dodatkowo przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu podstawowego nr 11. 

 

6.Uporządkowanie systemu usuwania odpadów niebezpiecznych. 

Proces i sposób postępowania w zakresie usuwania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) 

określony jest w Programie Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2017-2020 z perspektywą do 2025 roku oraz w Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów. 

Działania edukacyjne realizowane są w ramach projektu podstawowego nr 11. 

 

7.Zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni w obszarach wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz 

prowadzenia aktywności społecznej i gospodarczej 

W marcu 2018 r. w budynku dawnego ratusza w Szydłowie została zarejestrowana firma Purple 

Valley Sp. z o. o., która zajmuję się produkcją Szydłowianki Śliwki w Czekoladzie oraz prowadzeniem 

Butiku Śliwkowego z produktami regionalnymi. 

Przedsięwzięcie realizowane jest także w ramach projektów podstawowych nr: 1, 2, 5, 6, 7, 8. 

 

8.Tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

 Publiczne Przedszkole w Szydłowie wyposażyło przestrzeń otoczenia przedszkola  

w następujące elementy placu zabaw na cele rekreacyjne i wypoczynkowe:  

- w roku 2017: skałka wspinaczkowa, huśtawka wieloosobowa, sprężynowiec, kosz; 

- w roku 2018: piaskownica drewniana, dwa sprężynowce. 

Dodatkowo przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektów podstawowych nr: 1, 2, 5. 

 

9.Tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 

Przedsięwzięcia realizowane jest również w ramach projektów podstawowych nr: 1, 5. 

 

10.Zachowanie i udostępnianie obiektów zabytkowych 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu podstawowego nr 5. 

 

11.Tworzenie produktu turystycznego bazującego na lokalnym dziedzictwie. 

Tworzenie spójnego produktu turystycznego jest w fazie projektowej. W 2018 r. w budynku 

dawnego ratusza w Szydłowie swoją działalność rozpoczęła firma Purple Valley Sp. z o. o. Spółka 
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zajmuję się produkcją Szydłowianki Śliwki w Czekoladzie oraz prowadzeniem Butiku Śliwkowego, w 

którym sprzedawane są produkty regionalne. 

 

12.Organizacja ponadregionalnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych  

Miejsko Gminne Centrum Kultury organizowało na obszarze Gminy Szydłów wydarzenia 

cykliczne, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez:  

- zawody sportowe „ Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe”; 

- wspólnie z miejscowymi sadownikami i Kołami Gospodyń Wiejskich, imprezę masową „Święto 

Śliwki”. 

 

13.Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury komunalnej 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektów podstawowych nr 1, 2. W latach 2017- 2018 

gmina kontynuowała realizacje zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości 

Szydłów”. 
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1.4.Postępy w realizacji GPR przedstawione za pomocą wskaźników monitoringu GPR po dwóch latach od uchwalenia dokumentu 

  

Poniżej, w Tabeli 12, przedstawiono poziom osiągnięcia wskaźników oddziaływania oraz produktu i rezultatu po 2 latach od uchwalenia dokumentu. 

Tabela 12. Poziom osiągnięcia wskaźników monitoringowych 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 dla 

obszaru 

rewitalizacji 

(stan na dzień 

31.12.2018 r.) 

Średnia 

wartość dla 

gminy (stan na 

dzień 

31.12.2018 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 63,3 24,6 
Utrzymanie poziomu wskaźnika 

powyżej średniej dla gminy 

Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej 

powierzchni terenu 
% 

Urząd Miasta     

i Gminy 

Szydłów 

0,06 0,02 0,06 0,02 
Utrzymanie poziomu wskaźnika 

powyżej średniej dla gminy 

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 1,7 0,7 
Utrzymanie poziomu wskaźnika 

powyżej średniej dla gminy 

Cel rewitalizacji 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 35 40 
Utrzymanie poziomu wskaźnika 

powyżej średniej dla gminy 

Liczba wyrejestrowanych działalności gospodarczych 

osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

szt. 

Urząd Miasta     

i Gminy 

Szydłów 

40 35 25 32 

Spadeki 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 42,4 20,9 

Spadeki 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 59,8 59,6 

Spadeki i utrzymanie poziomu 

wskaźnika poniżej średniej dla 

gminy 

Projekty/ 

Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne   

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Źródło 

danych 

Wartość bazowa dla obszaru 

rewitalizacji (stan na dzień 

31.12.2014 r.) 

Wartość dla obszaru 

rewitalizacji (stan na dzień 

31.12.2018 r.) 

Wartość docelowa (stan na 

dzień 31.12.2023 r.) 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  ha 
Beneficjenci 

projektów 
0 2,1 19,5 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 14 26 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

  

Liczba obiektów infrastruktury, w których będą 

realizowane działania "miękkie" zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 6 5 

Liczba osób objętych wsparciem  osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 2914 400 

Liczba uczniów objętych wsparciem osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 0 200 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 0 25 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 0 100 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 0 200 

Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

rewitalizacją  
osoby 

Beneficjenci 

projektów 
0 1416 1439 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 

po opuszczeniu programu 
osoby 

Beneficjenci 

projektów 
0 0 150 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 0 12 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 0 7 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 0 5 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 

instalacji wykorzystujących OZE 
MWe 

Beneficjenci 

projektów 
0 0 0,5 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych 

instalacji wykorzystujących OZE 
MWth 

Beneficjenci 

projektów 
0 0 1 
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2. Raport z monitoringu finansowego 

 

 Poniżej, w Tabeli 13, przedstawiono dane na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych źródeł finansowania, które są podstawa do oceny sprawności wydatkowania środków.  

Tabela 13. Szacunkowe, poniesione koszty oraz wykorzystanie źródeł finansowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów 

  Plan Realizacja 

Lp. 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 

Całkowita 

wartość 

projektu (zł) 

Środki publiczne 

Środki 

prywatne 

do 31.12.2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Środki 

budżetu 

gminy 

Środki UE 

(EFRR, 

EFS, FS) 

Środki 

krajowe 

wysokość 

wkładu 

własnego 

(zł) 

wysokość 

pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

(zł) 

wysokość 

poniesionych 

wydatków 

(zł) 

stan 

zaawanso-

wania 

realizacji 

interwencji 

[%] 

wysokość 

wkładu 

własnego 

(zł) 

wysokość 

pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

(zł) 

wysokość 

poniesionych 

wydatków 

(zł) 

stan 

zaawanso-

wania 

realizacji 

interwencji 

[%] 

wysokość 

wkładu 

własnego 

(zł) 

wysokość 

pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

(zł) 

wysokość 

poniesionych 

wydatków 

(zł) 

stan 

zaawanso-

wania 

realizacji 

interwencji 

[%] 

PROJEKTY PODSTAWOWE                                   

1. 

Kompleksowa rewitalizacja 

wyznaczonego obszaru na 

terenie Gminy Szydłów  

w celu zapewnienia wysokiej 

jakości życia mieszkańców 

 17 000 000     
 

2 450 000  

 

11 050 000  

 

1 500 000  
 2 000 000     11 615                     -              11 615     0       74 771             24 100            98 871     1     200 637           362 306           562 943     4 

2. 

Utworzenie funkcjonalnych, 

bezpiecznych i estetycznych 

przestrzeni publicznych  

i obiektów dla mieszkańców 

Gacek i Grabek Dużych 

   1 000 000      290 000   510 000   –   200 000     16 000                     -              16 000     2       52 282               2 706            54 988     7     154 336           127 383           281 719     35 

3. 

Poprawa efektywności 

energetycznej obiektów 

użyteczności publicznej, 

prowadzących działalność 

gospodarczą  

i mieszkaniowych 

   6 000 000      500 000   4 500 000   –   1 000 000            -                       -                      -       0       14 022                     -              14 022     0         9 610                    -                 9 610     0 

4. 

Poprawa jakości środowiska 

naturalnego poprzez 

zwiększenie udziału energii 

produkowanej z OZE 

 10 100 000      100 000   6 000 000   –   4 000 000            -                       -                      -       0       29 213                     -              29 213     0               -                      -                      -       0 

5. 

Kompleksowe zachowanie 

 i zabezpieczenie obiektów 

zabytkowych i dziedzictwa 

kulturowego w Szydłowie 

oraz dostosowanie ich do 

funkcji kulturalnych 

 i turystycznych 

 10 000 000     
 

1 200 000  
 8 000 000   800 000   –     73 326                     -              73 326     1     426 536                     -            426 536     5     946 983        3 399 499        4 346 482     48 

6. 

Przebudowa budynku 

 i wyposażenie 

Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Szydłowie 

   2 500 000      900 000   1 600 000   –   –   131 293                     -            131 293     5       27 522             93 048          120 570     10  1 304 239        1 244 559        2 548 798     112 

7. 

Przebudowa ze zmianą 

sposobu użytkowania 

budynku szkoły w Gackach 

na mieszkania socjalne wraz 

z ich wyposażeniem 

 i przeznaczeniem dla osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

   1 200 000      180 000      1 020 000   –   –     14 500                     -              14 500     1     125 505           582 391          707 896     60         1 000                    -                 1 000     60 

8. 

Przebudowa, modernizacja 

 i wyposażenie budynku 

Szkoły Podstawowej  

w Szydłowie 

   1 200 000      180 000      1 020 000   –   –            -                       -                      -       0         8 118                     -                8 118     1     316 520           760 715        1 077 235     90 
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9. 
Rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów 
      500 000      50 000   450 000   –   –            -                       -                      -       0               -                       -                     -       0               -                      -                      -       0 

10. 

Kompleksowe wsparcie osób 

zagrożonych ubóstwem 

 i marginalizacją społeczną 
   1 000 000      50 000   850 000   100 000   –            -                       -                      -       0               -                       -                     -       0         1 900               7 500               9 400     1 

11. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców,  

w szczególności dzieci 

i młodzieży 

   2 200 000      400 000   1 600 000   –   200 000            -                       -                      -       0         9 627               4 112            13 739     1       10 640             15 058             25 699     2 

PROJEKY PODSTAWOWE 

SUMA 
 52 700 000     

 

6 300 000  

 

36 600 000  

 

2 400 000  
 7 400 000   246 734                     -            246 734     0     767 596           706 356       1 473 952     3  2 945 865        5 917 020        8 862 885     20 

PROJEKY UZUPEŁNIAJĄCE 

SUMA 
 15 000 000     

 

2 400 000  
 9 600 000   –   3 000 000     70 331                     -              70 331     0     425 869           376 950          802 818     6  1 154 856        1 102 699        2 257 555     21 

SUMA  67 700 000     
 

8 700 000  

 

46 200 000  

 2 

400 000  

 

10 400 000  
 317 065                     -            317 065     0  1 193 465        1 083 306       2 276 770     4  4 100 721        7 019 719      11 120 440     20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz od interesariuszy 

 

Zgodnie z harmonogramem wdrażania GPR, zakończono z powodzeniem kolejne przewidziane etapy: diagnozowania, programowania. Obecnie dokument jest na etapie wdrażania, tj. przygotowywana jest niezbędna dokumentacja do 

realizacji projektów i przedsięwzięć zaplanowanych w GPR, trwa aplikowanie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz realizowanie projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na drugą połowę 2019 r. planowane jest posiedzenie 

Komitetu Rewitalizacji. Przeprowadzane są działania promocyjne i aktywizujące interesariuszy rewitalizacji. 
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3. Podsumowanie 

 

Trwa realizacja wszystkich postawionych celów rewitalizacji i zaplanowanych kierunków 

działania, co ma zaspokoić w pełni potrzeby rewitalizacyjne i wyeliminować negatywne zjawiska 

występujące na obszarze rewitalizacji. 

W okresie objętym sprawozdaniem, z 11 zaplanowanych projektów podstawowych, rozpoczęto 

realizację 8 projektów, zakończono realizację 3 projektów podstawowych. Gruntowna realizacja 

wszystkich wskazanych w GPR projektów podstawowych i przedsięwzięć dodatkowych jest kluczowa 

dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ tylko 

kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i społecznym przyczynią się do 

osiągniecia założonych rezultatów. 

W okresie sprawozdawczym, żaden z beneficjentów nie zgłosił nowych projektów do realizacji, 

a także nie wystąpił o modyfikację projektów ujętych w programie. Nie wystąpiły przesłanki do 

aktualizacji programu w tym zakresie. 

Dane służące do opracowania raportu mogą być obarczone błędami, a wyniki obliczeń 

przedstawiają przybliżone wartości wskaźników.  

 

Niniejszy raport został zaopiniowany przez Komitet Rewitalizacji w dniu 08.08.2019 r. 

 

Raport opracowany przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szydłów: 

1. Bożena Stępień  

2. Roksana Gozdek  

3. Małgorzata Walkowicz 
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