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Lp.

Część dokumentu, do
którego odnosi się uwaga
(rozdział, strona)

06.04.2017

Treść uwagi

Treść proponowanej zmiany

WPROWADZONE ZMIANY

Bogusława Moskała - Biblioteka Publiczna im. S. Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Tabela 61. Str. 173.
Projekt 25.
„Kompleksowy remont
wnętrza i głęboka
termomodernizacja budynku
wraz z kotłownią Biblioteki
Publicznej w Kalwarii
Zebrzydowskiej”

W rubryce:
Orientacyjny
koszt widnieje
kwota
150 000, 00 zł

W rubryce: Orientacyjny koszt powinna
być kwota
250 000, 00 zł

Tabela 99. Str. 297
Projekt. 25

W rubryce
Szacunkowy
koszt widnieje
kwota
150 000, zł

W rubryce Szacunkowy koszt powinna
być kwota
250 000, 00 zł

1.

2.

Uzasadnienie uwagi

Projekt powstał z
połączenia dwóch
mniejszych
projektów, tj.
Projektu „Głęboka
termomodernizacja
budynku Biblioteki i
Kotłowni” –
orientacyjny koszt
85 000,00 zł
Oraz Projektu
„Generalny Remont
wnętrza Biblioteki
Publicznej” –
orientacyjny koszt
165 000, 00 zł.
W sumie daje to
kwotę 250 000,00 zł.
Jak wyżej

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
kwotę 250 000 zł - w fiszce
projektowej.

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
kwotę 250 000 zł – w tabeli
Lista projektów w ramach
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3.

Tabela 61. Str. 173.
Projekt 25.
„Kompleksowy remont
wnętrza i głęboka
termomodernizacja budynku
wraz z kotłownią Biblioteki
Publicznej w Kalwarii
Zebrzydowskiej”

W rubryce Krótki
opis projektu
brak wpisu
dotyczącego
montażu żaluzji
zewnętrznych w
budynku

07.04.2017
5.3.2. Szczegółowy opis
obszaru rewitalizacji str. 85

1.

Montaż żaluzji zewnętrznych w
budynku Biblioteki Publicznej

Montaż żaluzji
zewnętrznych ma
służyć zapewnieniu
bezpieczeństwa,
poprawie warunków
pracy (duże
nasłonecznienie od
strony poł-zach.
)oraz podniesieniu
estetyki budynku
Biblioteki Publicznej.

Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
zapis: montaż żaluzji
zewnętrznych w budynku
Biblioteki Publicznej.

ZSP w Stanisławiu Dolnym
Wymienić tekst
dotyczący wsi
Stanisław Dolny
na tekst
załączony w emailu.

Stanisław Dolny
W Stanisławiu Dolnym występuje
szczególne pogorszenie się rentowności
małych przedsiębiorstw i brak kooperacji
przedsiębiorców. Są one spowodowane
rywalizacją pomiędzy firmami jedynie na
lokalnym rynku i brakiem mechanizmów
wspólnych działań wzmacniających
branże obuwniczą i meblarską. Lokalni
producenci
mają
swoje
sklepy
najczęściej tuż obok zakładów –
praktycznie bez żadnych szans aby
dojeżdżali tam turyści, którzy są w
Kalwarii przez kilka godzin. Jednocześnie
nie
ma
również
systemu
informacyjnego, aby o istnieniu tych

Nie wprowadzone
korekty po
pierwszych
konsultacjach.

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis oraz
dokonano korekty stylistycznej
(Lokalni producenci mają swoje
sklepy najczęściej tuż obok
zakładów – poza ścisłym
centrum Gminy, zatem
sprzedaż wyrobów i ich
dystrybucja jest mocno
ograniczona. Jednocześnie
brakuje systemu promocji, w
dostępnych kanałach
informacyjnych.) oraz i
zamieszczono dokumentację
fotograficzną w rozdziale –
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sklepów
dowiedział
się
turysta
przyjeżdżając m.in. w okolice Bazyliki.
Obszar rewitalizacji wybrany dla
miejscowości Stanisław Dolny jest
skoncentrowany wokół szkoły, która
pełni
funkcję
edukacyjno
–
wychowawczą , a ponadto jest jedynym
centrum kulturalnym sołectwa.
Pomimo starań i działań jest jeszcze
wiele zaniedbanych obszarów przede
wszystkim
opieki
zdrowotnej
i
pomocy
psychologiczno
–
pedagogicznej.
Brak
możliwości
zatrudnienia specjalistów ze względu na
brak pomieszczeń do prowadzenia zajęć
(logopedia, gimnastyka korekcyjna,
pierwsza
pomoc
przedmedyczna,
pedagog, psycholog).
W miejscowości aktywnie działa
Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany
na
ludowo
i
sportowo”
oraz
Ludowy
Klub
Sportowy
„Stanisławianka” , które można
zaangażować do realizacji ciekawych
inicjatyw społecznych.
Budynek szkoły posiada zbyt małą
powierzchnię użytkową – wymaga
rozbudowy i przebudowy poprzez
wzmocnienie fundamentów, wymianę
dachu, adaptację poddasza. Zgodnie z
diagnozą do planu rewitalizacji poważne
zagrożenie dla dalszego aktywnego

5.3.2 Szczegółowy opis obszaru
Rewitalizacji w cz. dotyczącej
miejscowości Stanisław Dolny.
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funkcjonowania społeczności lokalnej
stanowi niski poziom jakości życia, który
może wynikać z kilku czynników: m.in.
niedobory w zakresie organizacji czasu
wolnego
ograniczone
brakiem
pomieszczeń
lokalowych.
Chcąc
zapewnić integrację społeczeństwa
szkolnego z lokalnym i realizować
inicjatywy społeczne jest potrzeba
scentralizowania działań w jednym
obiekcie jakim jest szkoła. Budynek
szkoły również jest w złym stanie
technicznym ze względu na jego
45-letnie użytkowanie. Sporządzona
ekspertyza techniczna
w części
dotyczącej
obliczeń
wytrzymałościowych
fundamentów
wskazuje, że należy podjąć prace
zmierzające
do
wzmocnienia
fundamentu, aby zapobiec dalszym
pęknięciom konstrukcyjnym co stwarza
zagrożenie dla użytkowników budynku.
Dokumentacja wskazuje, że w części
podpiwniczonej
naprężenie
dopuszczalne na grunt jest przekroczone
o 66% , natomiast w części
niepodpiwniczonej o 18%.
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Ponadto poszycie dachowe jest w bardzo
złym
stanie
technicznym
z widocznymi prześwitami w ondulinie,
zmarszczeniami i przeciekami na strop.
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Budynek wybudowano w 1926 roku i
funkcjonował
już
w
okresie
międzywojennym na potrzeby jednoklasowej, później cztero-klasowej szkoły
podstawowej. W 1972 roku został
rozbudowany dzięki czemu powstała
ośmioklasowa szkoła podstawowa, która
w wyniku reformy oświaty w 1999 roku
stała
się
sześcioletnią
szkołą
podstawową. W 2007 roku część
pomieszczeń szkolnych przeznaczono na
dwuoddziałowe przedszkole publiczne i
jednostka ta została przekształcona na
Zespół Szkolno – Przedszkolny.
Szkoła
posiada
wyeksploatowane
szambo, które nie nadaje się do
remontu. Wymagana jest budowa
oczyszczalni ścieków, by wpłynąć na
poprawę ekologii środowiska.
Dostęp do będącej w dobrym stanie
infrastruktury sportowej i kulturalnej
usprawni
prowadzone
działania
i projekty społeczne poprzez stworzenie
miejsc do aktywizacji społecznej w
postaci klubów młodzieżowych, klubów
seniora stanowiący istotny element
pobudzenia
lokalnej
społeczności.
Chcąc zachęcić społeczność lokalną
również do aktywnego spędzania
wolnego
czasu
konieczne
jest
wybudowanie ścieżek rowerowych oraz
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ścieżek pieszych co umożliwi bezpieczny
dostęp na obszar całej gminy.
Modernizacja budynku szkoły i budowa
ścieżek rowerowych będzie czynnikiem
minimalizującym
i
powstrzymującym
rozwój
niebezpiecznych zjawisk społecznych tj.
przestępczość, ubóstwo czy alkoholizm.
Jest to szczególnie ważne wśród
młodzieży, która obecnie jest najbardziej
narażoną grupą społeczną i stanowi
przyszły potencjał wisi Stanisław Dolny w
planowanych kierunkach jego rozwoju.
4.1.1 Sfera społeczna tabela
nr 16 str.36
2.

4.1.1 Sfera społeczna str.40

3.

18.04.2017

Dopisać do tabeli
Stowarzyszenie
Mieszkańców
„Dolany na
Ludowo i
Sportowo”
Na stronie nr 40
w pkt. „10.
Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu
Dolnym”
wymienić b.d na
18 osób

-

Brak wpisu.

-

Brak wpisu

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w tabeli –
Przykładowe organizacje
pozarządowe w gminie
Kalwaria Zebrzydowska
Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis 18 osób.

Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
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Zmiana w fiszce projektowej

1.

-

Opis projektu :
W ramach projektu wykonana będzie
kompleksowa rewaloryzacja budynków
mieszkalnych jak wyżej
na cele : muzealne, wystawiennicze
zabytków sztuki sakralnej i innej,
spotkań z artystami, warsztatów
filmowych, malarskich oraz warsztatów
dla osób uzależnionych w szczególności
z obszarów rewitalizowanych w Gminie
Kalwaria Zebrzydowska to jest z miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej oraz sołectw
Brody, Zebrzydowice, Stanisław Dolny,
Przytkowice, Leńcze, Zarzyce

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 42 projekt
„Rewitalizacja zabytkowych
budynków mieszkalnych w
sąsiedztwie Klasztoru OO.
Bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej wpisanych do
rejestru zabytków A-739
zlokalizowanych przy ul.
Bernardyńskiej 38, 40 i 44”.
Wpisano projekt na listę
projektów podstawowych.

Cele projektu :
Przywrócenie do użytkowania
zabytkowych budynków nr 38, 40 i 44
przy Klasztorze OO. Bernardynów
poprzez stworzenie w nich miejsc dla:
muzealnego wystawiennictwa
zabytków sztuki sakralnej i innej,
spotkań z artystami, warsztatów
filmowych, malarskich oraz warsztatów
dla osób uzależnionych w szczególności
z obszarów rewitalizowanych w Gminie
Kalwaria Zebrzydowska to jest z miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej oraz sołectw
Brody, Zebrzydowice, Stanisław Dolny,
Przytkowice, Leńcze, Zarzyce
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10.04.2017
5.3.2. Szczegółowy opis
obszaru rewitalizacji str. 85

1.

Ewa Pacut – Sołtys Sołectwa Stanisław Dolny Dolany
Wymienić tekst
dotyczący wsi
Stanisław Dolny
na tekst
załączony
poniżej.

Stanisław Dolny
W Stanisławiu Dolnym występuje
szczególne pogorszenie się rentowności
małych przedsiębiorstw i brak kooperacji
przedsiębiorców. Są one spowodowane
rywalizacją pomiędzy firmami jedynie na
lokalnym rynku i brakiem mechanizmów
wspólnych działań wzmacniających
branże obuwniczą i meblarską. Lokalni
producenci
mają
swoje
sklepy
najczęściej tuż obok zakładów –
praktycznie bez żadnych szans aby
dojeżdżali tam turyści, którzy są w
Kalwarii przez kilka godzin. Jednocześnie
nie
ma
również
systemu
informacyjnego, aby o istnieniu tych
sklepów
dowiedział
się
turysta
przyjeżdżając
m.in.
w okolice Bazyliki.
Obszar rewitalizacji wybrany dla
miejscowości Stanisław Dolny jest
skoncentrowany wokół szkoły, która
pełni
funkcję
edukacyjno
–
wychowawczą , a ponadto jest jedynym
centrum kulturalnym sołectwa.
Pomimo starań i działań jest jeszcze
wiele zaniedbanych obszarów przede
wszystkim
opieki
zdrowotnej
i
pomocy
psychologiczno
–

Nie wprowadzone
korekty po
pierwszych
konsultacjach.

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis oraz
dokonano korekty stylistycznej
(Lokalni producenci mają swoje
sklepy najczęściej tuż obok
zakładów – poza ścisłym
centrum Gminy, zatem
sprzedaż wyrobów i ich
dystrybucja jest mocno
ograniczona. Jednocześnie
brakuje systemu promocji, w
dostępnych kanałach
informacyjnych.) oraz i
zamieszczono dokumentację
fotograficzną w rozdziale –
5.3.2 Szczegółowy opis obszaru
Rewitalizacji w cz. dotyczącej
miejscowości Stanisław Dolny.
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pedagogicznej.
Brak
możliwości
zatrudnienia specjalistów ze względu na
brak pomieszczeń do prowadzenia zajęć
(logopedia, gimnastyka korekcyjna,
pierwsza
pomoc
przedmedyczna,
pedagog, psycholog).
W miejscowości aktywnie działa
Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany
na
ludowo
i
sportowo”
oraz
Ludowy
Klub
Sportowy
„Stanisławianka” , które można
zaangażować do realizacji ciekawych
inicjatyw społecznych.
Budynek szkoły posiada zbyt małą
powierzchnię użytkową – wymaga
rozbudowy i przebudowy poprzez
wzmocnienie fundamentów, wymianę
dachu, adaptację poddasza. Zgodnie z
diagnozą do planu rewitalizacji poważne
zagrożenie dla dalszego aktywnego
funkcjonowania społeczności lokalnej
stanowi niski poziom jakości życia, który
może wynikać z kilku czynników: m.in.
niedobory w zakresie organizacji czasu
wolnego
ograniczone
brakiem
pomieszczeń
lokalowych.
Chcąc
zapewnić integrację społeczeństwa
szkolnego z lokalnym i realizować
inicjatywy społeczne jest potrzeba
scentralizowania działań w jednym
obiekcie jakim jest szkoła. Budynek
szkoły również jest w złym stanie
10
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technicznym ze względu na jego
45-letnie użytkowanie. Sporządzona
ekspertyza techniczna
w części
dotyczącej
obliczeń
wytrzymałościowych
fundamentów
wskazuje, że należy podjąć prace
zmierzające
do
wzmocnienia
fundamentu, aby zapobiec dalszym
pęknięciom konstrukcyjnym co stwarza
zagrożenie dla użytkowników budynku.
Dokumentacja wskazuje, że w części
podpiwniczonej
naprężenie
dopuszczalne na grunt jest przekroczone
o 66% , natomiast w części
niepodpiwniczonej o 18%.

Ponadto poszycie dachowe jest w bardzo
złym
stanie
technicznym
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z widocznymi prześwitami w ondulinie,
zmarszczeniami i przeciekami na strop.

Budynek wybudowano w 1926 roku i
funkcjonował
już
w
okresie
międzywojennym na potrzeby jednoklasowej, później cztero-klasowej szkoły
podstawowej. W 1972 roku został
rozbudowany dzięki czemu powstała
ośmioklasowa szkoła podstawowa, która
w wyniku reformy oświaty w 1999 roku
stała
się
sześcioletnią
szkołą
podstawową. W 2007 roku część
pomieszczeń szkolnych przeznaczono na
dwuoddziałowe przedszkole publiczne i
jednostka ta została przekształcona na
Zespół Szkolno – Przedszkolny.
Szkoła
posiada
wyeksploatowane
szambo, które nie nadaje się do
12
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2.

4.1.1 Sfera społeczna tabela
nr 16 str.36

Dopisać do tabeli
Stowarzyszenie
Mieszkańców
„Dolany na

remontu. Wymagana jest budowa
oczyszczalni ścieków, by wpłynąć na
poprawę ekologii środowiska.
Dostęp do będącej w dobrym stanie
infrastruktury sportowej i kulturalnej
usprawni
prowadzone
działania
i projekty społeczne poprzez stworzenie
miejsc do aktywizacji społecznej w
postaci klubów młodzieżowych, klubów
seniora stanowiący istotny element
pobudzenia
lokalnej
społeczności.
Chcąc zachęcić społeczność lokalną
również do aktywnego spędzania
wolnego
czasu
konieczne
jest
wybudowanie ścieżek rowerowych oraz
ścieżek pieszych co umożliwi bezpieczny
dostęp na obszar całej gminy.
Modernizacja budynku szkoły i budowa
ścieżek rowerowych będzie czynnikiem
minimalizującym
i
powstrzymującym
rozwój
niebezpiecznych zjawisk społecznych tj.
przestępczość, ubóstwo czy alkoholizm.
Jest to szczególnie ważne wśród
młodzieży, która obecnie jest najbardziej
narażoną grupą społeczną i stanowi
przyszły potencjał wisi Stanisław Dolny w
planowanych kierunkach jego rozwoju.
Brak wpisu.

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w tabeliPrzykładowe organizacje
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4.1.1 Sfera społeczna str.40

3.

Ludowo i
Sportowo”
Na stronie nr 40
w pkt. „10.
Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu
Dolnym”
wymienić b.d na
18 osób

12.04.2017
GPR str. 187

-

Brak wpisu

Robert Mikołajek – Radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Uzupełnienie
zapisu Cele
projektu

Wprowadzenie punktu 4 o treści
„Prowadzenie terapii dla osób
niepełnosprawnych”

1.

19.04.2017

1.

CZĘŚĆ IV. Diagnoza
społeczno-gospodarcza
gminy;
4. Diagnoza czynników i
zjawisk kryzysowych w
gminie; 4.1. Analiza
wskaźnikowa degradacji;
4.1.4. Sfera środowiskowa

pozarządowe w gminie
Kalwaria Zebrzydowska.
Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis 18 osób.

Struktura odpowiada
na pytanie 8 ankiety
RPR str. 64 oraz
tabela na stronie 32

Nie dokonano zmiany w
dokumencie - fiszka
projektowa zgłoszona przez
Radę Sołecką nie przewiduje
powiększenia opisu projektu o
wskazany zapis - załącznik
protokół Rady Sołeckiej z dnia
21.04.2017 r.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść proponowanej zmiany:
Rozszerzenie
opisu i ujęcie
kwestii
infrastruktury
wodociągowej

Kompleksowe ujęcie
zagadnień
4.1.4. Strefa środowiskowa
związanych z
Jedną z podstawowych barier rozwoju gospodarką wodnoGminy Kalwaria Zebrzydowska jest brak kanalizacyjną na
odpowiedniej infrastruktury komunalnej terenie gminy
w zakresie gospodarki wodno –
ściekowej.

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w rozdziale
diagnozy kryzysu - sfera
środowiskowa (poprawiono
wyraz rewitalizacji na
miejscowości)
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Na obszarach rewitalizacji Kalwaria
Zebrzydowska, Brody oraz Zebrzydowice
stan urządzeń wodociągowych jest
niezadowalający. Infrastruktura ta jest
wyeksploatowana i nie gwarantuje
odpowiedniego
poziomu
jakości
świadczenia usług odbiorcom, dlatego
wymaga przebudowy i modernizacji.
Cały system wodociągowy na terenie
miasta i gminy wynosi 144 km (bez
przyłączy), w tym na obszarze miasta
25,4
km.
Obecny
stopień
zwodociągowania gminy wynosi około
81%. W oparciu o przeprowadzone
rozpoznanie istniejącej sieci można
stwierdzić, że ze względu na stan
techniczny oraz okres eksploatacji sieci
wodociągowej na terenie obszaru
rewitalizacji Kalwaria Zebrzydowska,
Zebrzydowice
(rejon
kompleksu
zabudowań Konwentu O.O. Bonifratrów
w Zebrzydowicach) oraz Brody (rejon
Zespołu dworsko-parkowego) wymaga
wymiany ze względu ok. 40-letni okres
eksploatacji sieci oraz materiały, z
których wykonana jest sieć.
Ścieki komunalne kierowane są do
oczyszczalni ścieków w Kalwarii
Zebrzydowskiej przystosowanej do
odbioru ścieków jedynie z terenu miasta.
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Na
terenie
Gminy
Kalwaria
Zebrzydowska procent skanalizowania
wynosi 28,85% i może być oceniany jako
dalece
niewystarczający.
W ujęciu
ilościowym do 2016 r. wybudowano 18,9
km kanalizacji, a na kolejne lata
planowana jest budowa kolejnych 9,4
km na terenie miasta.
Użytkowanie przez mieszkańców gminy
terenów dotychczas nieskanalizowanych
niesie za sobą presje środowiskowe,
stanowiące wysoki stopień zagrożenia
na jakość zasobów wodnych, w tym
JCWP
Potoku
Cedron
RW20001221356899
oraz
gleb.
Działania zmierzające do ochrony
zasobów wodnych przez gminę Kalwaria
Zebrzydowska mają wysoki priorytet i
gmina od wielu lat realizuje wieloletni
kompleksowy program uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej na jej
terenie. Zgodnie z Strategią rozwoju
gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata
2015-2020 wysoka jakość i dostępność
usług
publicznych
stanowi
cel
strategiczny gminy, którego realizacja
jest fundamentalna dla osiągnięcia
dwóch pozostałych celów strategicznych
związanych z poprawą konkurencyjności
gminy oraz atrakcyjnością gminy w
obszarze przemysłu i czasu wolnego.
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Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
odpowiada na potrzeby gminy w
zakresie rozwoju usług komunalnych.
Kanalizacja
Czynnikiem
środowiskowym
uwzględnionym w procesie diagnozy
było skanalizowanie obszaru, które
stanowi element troski o środowisko,
ponieważ
pozwala
na
redukcję
emitowanych nieczystości.
21.04.2017

1.

2.

Konwent Bonifratrów pw. Św. Floriana

Str. 276 poz. 43 tabeli nr 96
Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych
zamieszkałych
na obszarze
rewitalizowanym,
zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez
utworzenie
inkubatora kuchennego
przeznaczonego do produkcji
serów

Dopisać
zdiagnozowany
problem, na
który odpowiada
realizacja
projektu oraz
dopisać cel
strategiczny

Problem - NISKA JAKOŚĆ
INFRASTRUKTURY
WYKORZYSTYWANEJ NA
CELE PUBLICZNE
Cel – nr 3 POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ZAPEWNIENIE
WYSOKIEJ JAKOŚCI
INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA
OBSZARZE REWITALIZOWANYM

Inkubator będzie
obiektem dostępnym
dla
zainteresowanych
mieszkańców
obszaru
zdegradowanego i
będzie stanowić
infrastrukturę
wykorzystywaną na
cele publiczne

Str. 277 poz. 44 tabeli nr 96
Umożliwienie społeczności
zamieszkałej na obszarze

Dopisać
zdiagnozowany
problem, na

Problem - NISKA
AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNA

W budynku
spichlerza planuje się
organizowanie

Dopisano zdiagnozowany
problem oraz dopisano cel
strategiczny. Dokonano zmiany
w dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 43 - Aktywizacja
zawodowa osób
niepełnosprawnych
zamieszkałych na obszarze
rewitalizowanym,
zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez
utworzenie inkubatora
kuchennego przeznaczonego
do produkcji serów.
Dopisano zdiagnozowany
problem oraz dopisano cel
strategiczny. Dokonano zmiany
17
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3.

rewitalizowanym, w tym
osobom
zagrożonym wykluczeniem
społecznym warunków do
wzajemnej integracji poprzez
realizację projektu
termomodernizacji i
przebudowy
zabytkowego spichlerza
Konwentu
Bonifratrów w
Zebrzydowicach na
dom promocji produktu
regionalnego o charakterze
muzealno – edukacyjno –
wystawiennicznym wraz z
dobudową zaplecza
gastronomicznego

który odpowiada
realizacja
projektu oraz
dopisać cel
strategiczny

Str. 278 poz. 46 tabeli nr 96
Poprawa warunków
prowadzenia
rehabilitacji zawodowej i
społecznej dla osób
niepełnosprawnych ze
środowiska

Dopisać
zdiagnozowany
problem, na
który odpowiada
realizacja
projektu oraz
dopisać cel
strategiczny

Cel nr 1 - DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I
INTEGRUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ NA
OBSZARZE REWITALIZOWANYM
Cel nr 2- ROZWÓJ KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO POPRZEZ WYRÓWNANIE
SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I
MŁODZIEŻY NA OBSZARZE
REWITALIZOWANYM
Problem - NISKA JAKOŚĆ
INFRASTRUKTURY
WYKORZYSTYWANEJ NA
CELE PUBLICZNE
Cel nr 3 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ZAPEWNIENIE
WYSOKIEJ JAKOŚCI
INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA
OBSZARZE REWITALIZOWANYM

Problem - NISKA JAKOŚĆ
INFRASTRUKTURY
WYKORZYSTYWANEJ NA
CELE PUBLICZNE
Cel – nr 3 POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ZAPEWNIENIE
WYSOKIEJ JAKOŚCI

działań
aktywizujących i
integrujących
społeczność lokalną
m.in. poprzez zajęcia
edukacyjne dla
młodzieży i osób
dorosłych, prelekcje,
spotkania
tematyczne,
działalność w
zakresie promocji
dziedzictwa
kulturowego
regionu, wstawy,
konkursy itp.
Budynek Spichlerza
będzie
wykorzystywany na
cele publiczne,
będzie obiektem
ogólnie dostępnym o
wysokiej jakości
Budynek Warsztatu
Terapii Zajęciowej
jest obiektem
dostępnym dla osób
niepełnosprawnych,
w szczególności
mieszkańców
obszaru

w dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 44 Umożliwienie społeczności
zamieszkałej na obszarze
rewitalizowanym, w tym
osobom zagrożonym
wykluczeniem
społecznym warunków do
wzajemnej integracji poprzez
realizację projektu (…)

Dopisano zdiagnozowany
problem oraz dopisano cel
strategiczny. Dokonano zmiany
w dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 46 - Poprawa
warunków prowadzenia
rehabilitacji zawodowej i
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lokalnego poprzez
wykonanie
generalnego remontu,
przebudowy i
termomodernizacji
budynku Warsztatu Terapii
Zajęciowej na terenie
konwentu
Bonifratrów w
Zebrzydowicach
Str. 279 poz. 47 tabeli nr 96
Poprawa warunków życia
osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym w środowisku
poprzez
utworzenie mieszkań
chronionych

4.

Dopisać
zdiagnozowany
problem, na
który odpowiada
realizacja
projektu oraz
dopisać cel
strategiczny

INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA
OBSZARZE REWITALIZOWANYM

zdegradowanego i
będzie stanowić
infrastrukturę
wykorzystywaną na
cele publiczne

społecznej dla osób
niepełnosprawnych ze
środowiska lokalnego poprzez
wykonanie
generalnego remontu (…)

Problem - BRAK
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
Cel nr 1 - DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I
INTEGRUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ NA
OBSZARZE REWITALIZOWANYM

Mieszkania
chronione zostaną
przeznaczone dla
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym, w
szczególności
mieszkańców
obszaru
zdegradowanego.
Usytuowanie ich w
centrum miasta
będzie sprzyjało
aktywizacji i
integracji
społeczności

Dopisano zdiagnozowany
problem oraz dopisano cel
strategiczny. Dokonano zmiany
w dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 47 - Poprawa
warunków życia osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym w środowisku
poprzez utworzenie mieszkań
chronionych.

Problem - NISKA JAKOŚĆ
INFRASTRUKTURY
WYKORZYSTYWANEJ NA
CELE PUBLICZNE
Cel – nr 3 POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ZAPEWNIENIE
WYSOKIEJ JAKOŚCI
INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA
OBSZARZE REWITALIZOWANYM

Mieszkania
chronione będą
stanowiły część
infrastruktury
wykorzystywanej na
19
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5

6.

7.

Str. 279 poz. 48 tabeli nr 96
Remont i przebudowa
zabytkowego Dworu na
ośrodek
szkoleniowy połączony z
funkcją
centrum wolontariatu

Dopisać
zdiagnozowany
problem, na
który odpowiada
realizacja
projektu oraz
dopisać cel
strategiczny

Problem - BRAK
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
Cel nr 1 - DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I
INTEGRUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ NA
OBSZARZE REWITALIZOWANYM

Str. 212 Tabela 79 Projekt
43- UZUPEŁNIAJĄCY:
„Aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych
zamieszkałych na obszarze
rewitalizowanym,
zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez
utworzenie inkubatora
kuchennego przeznaczonego
do produkcji serów”
Str. 215 Tabela 80 Projekt
44- UZUPEŁNIAJĄCY:
„Umożliwienie społeczności

W Programie
Rewitalizacji
projekt wpisany
jest jako
uzupełniający

Wpisać jako projekt podstawowy

cele publiczne –
będą służyć
mieszkańcom
zagrożonym
wykluczeniem
społecznym
W budynku Dworu
będą realizowane
działania
szkoleniowe, w
szczególności na
rzecz promocji
wolontariatu co
przyczyni się do
integracji
społeczności lokalnej
na terenie
rewitalizowanym
-

W Programie
Rewitalizacji
projekt wpisany

Wpisać jako projekt podstawowy

-

Dopisano zdiagnozowany
problem oraz dopisano cel
strategiczny. Dokonano zmiany
w dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 48 - Remont i
przebudowa zabytkowego
Dworu na ośrodek szkoleniowy
połączony z funkcją centrum
wolontariatu.

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 43 oraz w tabeli
projektów Gminnego
Programu Rewitalizacji.

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
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9.

zamieszkałej na obszarze
rewitalizowanym, w tym
osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym
warunków do wzajemnej
integracji poprzez realizację
projektu termomodernizacji i
przebudowy zabytkowego
spichlerza Konwentu
Bonifratrów w
Zebrzydowicach na dom
promocji produktu
regionalnego o charakterze
muzealno – edukacyjno –
wystawiennicznym wraz z
dobudową zaplecza
gastronomicznego”
Str. 221 Tabela 81 Projekt
45- UZUPEŁNIAJĄCY:
„Poprawa warunków życia
dla osób przewlekle
psychicznie chorych poprze
realizację projektu
rozbudowa, przebudowa,
nadbudowa
i remont wraz ze zmianą
sposobu użytkowania
pomieszczeń z
przeznaczeniem na dom
pomocy społecznej wraz z
kuchnią, pralnią, kotłownią i
zagospodarowaniem terenu

jest jako
uzupełniający

W Programie
Rewitalizacji
projekt wpisany
jest jako
uzupełniający

projektowej nr 44 oraz w tabeli
projektów Gminnego
Programu Rewitalizacji.

Wpisać jako projekt podstawowy

-

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 45 oraz w tabeli
projektów Gminnego
Programu Rewitalizacji.
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10.

11

12.

w obiektach Konwentu
Bonifratrów w
Zebrzydowicach”
Str. 225 Tabela 82 Projekt
46- UZUPEŁNIAJĄCY:
„Poprawa warunków
prowadzenia rehabilitacji
zawodowej i społecznej dla
osób niepełnosprawnych ze
środowiska lokalnego
poprzez wykonanie
generalnego remontu,
przebudowy i
termomodernizacji budynku
Warsztatu Terapii Zajęciowej
na terenie konwentu
Bonifratrów w
Zebrzydowicach”
Str. 229 Tabela 83 Projekt
47- UZUPEŁNIAJĄCY:
„Poprawa warunków życia
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w
środowisku poprzez
utworzenie mieszkań
chronionych”
Str.230 Tabela 84 Projekt
48- UZUPEŁNIAJĄCY:
„Remont i przebudowa
zabytkowego Dworu na
ośrodek szkoleniowy

W Programie
Rewitalizacji
projekt wpisany
jest jako
uzupełniający

Wpisać jako projekt podstawowy

-

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 46 oraz w tabeli
projektów Gminnego
Programu Rewitalizacji.

W Programie
Rewitalizacji
projekt wpisany
jest jako
uzupełniający

Wpisać jako projekt podstawowy

-

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 47 oraz w tabeli
projektów Gminnego
Programu Rewitalizacji.

W Programie
Rewitalizacji
projekt wpisany
jest jako
uzupełniający

Wpisać jako projekt podstawowy

-

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 48 oraz w tabeli
projektów Gminnego
Programu Rewitalizacji.
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połączony z funkcją centrum
wolontariatu”
24.04.2017

1.

PROJEKT NR 41Modernizacja boisk
szkolnych w Zespole Szkół
im. Komisji Edukacji
Narodowej w Kalwarii
Zebrzydowskiej” (uwaga
ustna)

Starostwo Powiatowe w Wadowicach
W Programie
Rewitalizacji
projekt wpisany
jest jako
uzupełniający

Wpisać jako projekt podstawowy

-

Dokonano zmiany w
dokumencie wprowadzając
proponowany zapis w fiszce
projektowej nr 41 oraz w tabeli
projektów Gminnego
Programu Rewitalizacji

PODSUMOWANIE
W dniach od 31.03.2017 r. do 24.04.2017 r. złożonych zostało 7 formularzy oraz 1 uwaga ustna. 6 formularzy wpłynęło pocztą elektroniczną,
2 zostały złożone na dzienniku podawczym. Łącznie zgłoszone zostały 24 uwagi.
W wyniku zgłoszonych uwag dokonano zmian jak wyżej.

Kalwaria Zebrzydowska, 26.04.2017 r.
Sporządził: Contract Consulting Sp. z o.o. oraz Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych: Joanna Smolik, Bożena Stokłosa
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