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1. Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie Miasta Sędziszów
Małopolski
Miasto Sędziszów Małopolski jest siedzibą władz w Gminie Sędziszów Małopolski. Miasto
liczy 7.132 mieszkańców oraz zajmuje obecnie powierzchnię 996 ha. PołoŜone jest
w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie ropczyckosędziszowskim, 25 km na zachód od Rzeszowa - stolicy województwa, na pograniczu dwóch
wielkich jednostek fizyczno- geograficznych Polski Południowej, tj. Kotliny Sandomierskiej
i Pogórza StrzyŜowskiego. Przez miasto przepływają rzeki: Budzisz i Gnojnica, które na
terenie miasta łączą się i wpadają do Bystrzycy.
Prawa miejskie, w wyniku starań Jana OdrowąŜa ze Sprowy Sędziszów uzyskał
28 lutego 1483 roku na mocy dokumentu wydanego przez Kazimierza Jagiellończyka.
Jeszcze w 1945 roku obszar Sędziszowa Młp. wynosił 390 ha. Dnia 28 maja 1946
roku podjęto uchwałę o poszerzeniu obszaru miasta poprzez włączenie w jego skład
Przedmieścia Sędziszowskiego, przez co powierzchnia Sędziszowa powiększyła się do 800ha.
Z dniem 1 stycznia 2006 powierzchnia miasta została powiększona do 9,96 km2, poprzez
przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Kawęczyn Sędziszowski o powierzchni
2,32 ha z gminy Sędziszów Małopolski.
Gmina Sędziszów Młp. zajmuje obecnie powierzchnię 154 km2 (co stanowi 28%
powierzchni powiatu), na której mieszka niecałe 23.000 mieszkańców (32% ludności
powiatu). Swym zasięgiem administracyjnym obejmuje miasto Sędziszów Młp. i 15 sołectw:
Będziemyśl, Boreczek, Borek Wielki, Czarna Sędziszowska, Cierpisz, Góra Ropczycka,
Kawęczyn Sędziszowski, Klęczany, Krzywa, Ruda, Szkodna, Wolica Ługowa, Wolica
Piaskowa, Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne.
Gmina Sędziszów Młp. ma bardzo dobre połoŜenie komunikacyjne z uwagi na fakt
lokalizacji przy drodze międzynarodowej E40 Zgorzelec - Medyka oraz linii kolejowej
Wrocław - Medyka.
Powierzchnia gminy ma charakter wydłuŜony w kierunku północ-południe i jej
długość w tym odcinku wynosi ok. 20 km, natomiast szerokość na kierunku od zachodu do
wschodu jest zróŜnicowana i waha się od 5 do ok. 11 km. Gmina graniczy od północy
z obszarem gminy Kolbuszowa i Niwiska, od wschodu z gminą Świlcza i Iwierzyce, od
południa z gminą Wielopole Skrzyńskie, a od zachodu z gminami Ropczyce i Ostrów.
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Północna część gminy charakteryzuje się piaszczystym, równinnym terenem o duŜej
lesistości, z obszarem chronionego krajobrazu - "Zabłocie". Przepływa tutaj rzeka Tuszymka,
nad którą połoŜone są dwa zalewy, w Cierpiszu i Rudzie. Południowa części gminy połoŜona
jest w StrzyŜowsko-Sędziszowskim obszarze krajobrazu chronionego, z płaskowyŜem
Zagorzyc i Szkodnej, z licznymi wąwozami i kotlinami, w szczytowych partiach wzgórz
występują lasy jodłowe i bukowe. Rzeźba terenu jest bardzo róŜnorodna, najniŜej nad
poziomem morza połoŜony jest Boreczek - 200 m, a najwyŜej Szkodna - 403 m.
PołoŜenie Miasta Sędziszów Małopolski na tle kraju, województwa i powiatu zostało
zaprezentowane na następujących mapach.

Mapa 1. Sędziszów Małopolski na tle kraju

Źródło: www.wikipedia.org
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Mapa 2. Powiat ropczycko-sędziszowski na tle województwa podkarpackiego

Źródło: www.osrodkirehabilitacyjne.pl
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Mapa 3. Miasto Sędziszów Małopolski na tle powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Źródło: www.sedziszow-mlp.pl
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Mapa 4. Miasto Sędziszów Małopolski na tle Gminy Sędziszów Młp.

Źródło: www.sedziszow-mlp.pl
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Mapa 5. Plan Miasta Sędziszów Małopolski

Źródło: www.sedziszow-mlp.pl
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1.1. Zagospodarowanie przestrzenne
1.1.1. Granice stref ochrony konserwatorskiej
Ochroną konserwatorską na terenie miasta Sędziszów Młp. objęte są elementy
charakterystyczne dla zespołów zabudowy miejscowości i związanych z nim elementów
krajobrazu naturalnego. W związku z tym wyznacza się na terenie miasta Sędziszów Młp.
następujące rodzaje stref ochrony konserwatorskiej:
• Strefa A - ścisłej ochrony konserwatorskiej
Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmuje historyczny układ urbanistyczny
Sędziszowa Młp., zamknięty rysującym się reliktowo obrysem dawnych obwałowań
miejskich od północy, zachodu i południa. W granicach strefy znajdują się połoŜone po
wschodniej stronie rynku zespoły kościoła parafialnego i klasztoru OO. Kapucynów.
Ochronie konserwatorskiej podlegają: plac rynkowy z ratuszem, ulice z niego
wychodzące oraz znajdująca się na zapleczu działek przyrynkowych, zachowana historyczna
zabudowa mieszczańska oraz obiekty sakralne, mury okalające zespoły kościelne, relikty
obwałowań (ul. Szkarpowa, Kościuszki, Piekarska) oraz pomnikowe zadrzewienie (głównie
zlokalizowane przy kościele parafialnym, plebani i zespole klasztornym.
Ochronie podlega teŜ istniejąca zieleń wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych. Kontroli
wymaga istniejąca zieleń na Rynku poprzez zachowanie jej dotychczasowej ilości, wielkości
i róŜnorodności gatunków. Wskazane jest ograniczenie dotychczasowej ilości zieleni
(szczególnie w pobliŜu ratusza).
• Strefa B - ochrony zachowanych elementów zabytkowych
Strefa ta obejmuje tereny z zachowaną zabytkową zabudową o duŜych wartościach
kulturowych. W strefie tej obowiązuje wymóg zachowania istniejących elementów
o wartościach kulturowych i dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji.
Działalność w tej strefie podporządkowana jest wymogom konserwatorskim.

Strefa B-1 ta obejmuje teren:
1)

części ul. Wesołej oraz ul. Jana Pawła II,

2)

ul. 3 Maja wokół historycznego układu urbanistycznego (objętego strefą „A” ochrony

konserwatorskiej) oraz teren wzdłuŜ głównego traktu z przylegającymi do nich sąsiednimi
działkami i tworzącą luźne pierzeje uliczne zabudową mieszkalną, gospodarczą i usługową;
drewnianą i murowaną.
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Strefa B-2 obejmuje teren dawnego zespołu folwarcznego „KsięŜomost”, w której naleŜy
zachować obiekty zabytkowe, starodrzew oraz ukształtowanie terenu. Wszelka działalność
inwestycyjna w tej strefie podlega wymogom konserwatorskim.
• Strefa K - ochrony krajobrazu kulturowego
Strefa ta obejmuje obszary bezpośrednio związane z układem historycznym miasta,
znajdujące się w jego otoczeniu.
• Strefa OW - reliktów archeologicznych
Strefa ta obejmuje teren historycznej lokalizacji średniowiecznego miasta Sędziszów
Małopolski wraz z reliktami dawnych ziemnych obwałowań obronnych wzdłuŜ ulic:
Piekarskiej, Szkarpowej i Kościuszki.
• Punkty i ciągi widokowe
Pomimo bogatych tradycji miasta i poszczególnych miejscowości do naszych czasów
zachowało się niewiele obiektów zabytkowych.

Do najwaŜniejszych zabytków miasta naleŜą:
• Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP
Wybudowany prawdopodobnie w latach 1694-1699 wg projektu Tylmana z Gameren
murowany, typu bazylikowego w stylu późnobarokowym. Zniszczony poŜarem w roku
w 1817 został odbudowany w 1870 r. przy wsparciu finansowym mieszczaństwa - wpisany do
rejestru zabytków nr A-1037 z dnia 3.08.1979 r.
Fotografia 1.

Źródło: www.sedziszow-mlp.pl

10

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009 - 2015
• Zespół klasztorny OO. Kapucynów
Składa się z kościoła p.w. Świętego Antoniego z dobudowanym do niego klasztorem.
Wybudowany w latach 1741-46 z fundacji Michała Potockiego, właściciela Sędziszowa
Młp., wg projektu Jana de Oppitz – wpisany do rejestru zabytków nr A-985 z dnia
12.10.1976 r.
Fotografia 2.

Źródło: www.sedziszow-mlp.pl

• Ratusz
Wybudowany przed 1620 r., wielokrotnie remontowany – wpisany do rejestru zabytków nr
A-378 z dnia 3.09.1968 r.
Fotografia 3.

Źródło: www.sedziszow-mlp.pl
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• Pałac Potockich
Czworoboczna budowla z dziedzińcem, zwana Koszarami, wybudowany przez Michała
Potockiego w początkach XVIII w. (projektant nieznany), do chwili obecnej w całości
zachowane skrzydło południowe, pozostałe częściowo w ruinie – wpisany do rejestru
zabytków Nr A-1213 z dnia 23.03.1990 r.
• Dom, ul. 3-go Maja 44 (ob.49) – nr rejestru A-736 z dnia 31.10.1973 r.
• Dom, ul. Rynek 11 i 12 – nr rejestru A-1215 z dnia 23.03.1990 r.

Walory zabytkowe i historyczne posiadają takŜe:
• kaplica cmentarna wybudowana w 1844 r. na cmentarzu parafialnym
• nagrobki z XIX w. np.; rodziny Walgerów z 1833 r., Z. Sędzielowskiej, Ksawerego Prekamalarza, właściciela dworu w pobliskim Sielcu, Władysława Jabłonkowskiego - powstańca
listopadowego i właściciela Olchowej, Katarzyny z Trzecieskich- Jabłonkowskiej
(najstarszy zachowany pomnik)
• kwatera śołnierzy z I wojny światowej w zachodniej części cmentarza
• Cmentarz śydowski przy ul. Szkarpowej – załoŜony w XVI w., zniszczony w czasie II
wojny światowej, miejsce śmierci 400 śydów z sędziszowskiego getta i okolic
• zabudowa mieszkalna w centrum miasta
• pozostałości zespołu folwarcznego wraz z aleją wzdłuŜ ul. 1000-lecia i stawem
podworskim Skrzynczyna
• kapliczki przydroŜne przy ul. Grunwaldzkiej nr 64 i 94, Borkowskiej nr 38, krzyŜ na
postumencie ku czci ks. Stojałowskiego na skrzyŜowaniu ul. Jana Pawła II
i Kolbuszowskiej
• figura św. Jana Nepomucena w dawnym zespole folwarcznym KsięŜomost.
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1.1.2. Uwarunkowania ochrony środowiska
RóŜnorodne

formy

z zagospodarowaniem

działalności
przestrzeni,

prowadzone
polegają

na

przez

człowieka,

wprowadzeniu

do

wiąŜące
niej

się

elementów

wywołujących niejednokrotnie roŜnego rodzaju zjawiska, w tym m.in. zaburzające
równowagę. W procesie zagospodarowania przestrzennego uwarunkowania przyrodnicze
winny być traktowane jako jedne z podstawowych wyznaczników moŜliwości i kierunków
rozwoju, formułowania koncepcji przestrzennych i weryfikowania tych rozwiązań.
Jednym z podstawowych elementów związanych z ochroną środowiska jest
podejmowanie działań pozwalających na uchronienie przed degradacją terenów połoŜonych
na północy i południu gminy - objętych ochroną prawną OCK, które świadczą o wysokich
walorach krajobrazowych, przyrodniczych i są atrakcyjne pod względem rekreacyjnym.
Kompleksy te wraz ciekawymi elementami sfery kulturowej stwarzają doskonałe warunki dla
rozwoju turystyki aktywnej: konnej, rowerowej, agroturystyki czy myślistwa. Ponadto
znaczna część obszaru gminy posiada duŜy potencjał widokowy.
Północne tereny gminy (leŜące na północ od drogi powiatowej relacji Czarna Sędz. Bratkowice i na wschód od drogi powiatowej relacji Czarna Sędz. - Cierpisz) znajdują się
w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Sandomierska”, na których
zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć albo
w negatywny sposób wpłynąć na stan siedlisk przyrodniczych oraz stan siedlisk gatunków
roślin i zwierząt.
Znaczące walory krajobrazowe południowej części gminy związane są z pagórkowatą
rzeźbą terenu (Szkodna, Zagorzyce). Ukształtowanie terenu – szczególnie duŜa róŜnica
poziomu moŜe być podstawą do zagospodarowania zboczy pod rekreację i sporty zimowe.
Obszar gminy to czyste i nie zdegradowane środowisko naturalne. Dołączając do tego historię
i tradycję oraz wiele unikalnych zasobów kulturowych istnieje duŜy potencjał rozwoju
rekreacyjno – turystycznego. Kolejnym istotnym elementem mającym duŜe znaczenie
w zagospodarowaniu przestrzennym jest duŜy zasób wód głębinowych oraz dobrze rozwinięta
sieć wodociągowa jak równieŜ kopaliny mineralne jak: kruszywo naturalne czy gaz ziemny.
Zasoby te naleŜy racjonalnie wykorzystywać.
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1.1.3. Własność gruntów i budynków
Na terenie Sędziszowa Młp. w 2007 r. znajdowało się 2.108 mieszkań, w tym 8.498 izb
o łącznej powierzchni uŜytkowej 153.776 m2. Większość tych zasobów naleŜy do osób
fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Szczegółowe informacje dotyczące własności
zasobów mieszkaniowych w mieście zostały zawarte poniŜszej tabeli.
Tabela 1.

Zasoby mieszkaniowe wg form własności
ogółem
mieszkania
2 108
izby
8 498
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
153 776
zasoby gmin (komunalne)
mieszkania
27
izby
71
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
981
zasoby spółdzielni mieszkaniowych
mieszkania
880
izby
2 880
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
39 422
zasoby zakładów pracy
mieszkania
39
izby
106
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
1 838
zasoby osób fizycznych
mieszkania
1 156
izby
5 426
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
111 335
zasoby pozostałych podmiotów
mieszkania
6
izby
15
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
200
Źródło: GUS (2007)

14

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009 - 2015

Najwięcej nieruchomości gruntowych na terenie miasta i gminy Sędziszów Młp. jest
własnością osób fizycznych, stanowią one 75% ogólnej powierzchni gminy i na przestrzeni
ostatnich dwóch lat nastąpił ich wzrost o około 200ha. Najczęściej, osoby fizyczne nabywają
grunty od Skarbu Państwa. Zmniejszeniu o 50ha uległa powierzchnia gruntów gminnych (na
wskutek sprzedaŜy).

Tabela 2. Własności gruntów w mieście i gminie Sędziszów Młp.

L.p.
1.
2.
3.

4.
5.

Właściciel gruntów

Stan na dn. 1.01.2004 r.
miasto gmina
razem

Skarb Państwa z
wyłączeniem przekazanych
w uŜytkowanie wieczyste
Skarb Państwa przekazane w
uŜytkowanie wieczyste
Przedsiębiorstwa państwowe
i państwowe osoby prawne
Gmina z wyłączeniem
przekazanych w uŜytkowanie
wieczyste
Gmina przekazane w
uŜytkowanie wieczyste

Stan na dn. 1.01.2006 r.
miasto
gmina
razem

37

3.196

3.233

16

3.052

3.068

42

48

90

37

63

100

0

47

47

0

51

51

108

358

466

65

346

411

26

5

31

13

6

19

746

10.569

11.315

850

10.685

11.535

1

3

4

0

21

21

15

55

70

2

56

58

0

5

5

0

5

5

13

90

103

11

89

100

6.

Osoby fizyczne

7.

Spółdzielnie

8.

Kościoły i związki
wyznaniowe

9.

Wspólnoty gruntowe

10.

Powiat

11.

Województwo

4

17

21

2

17

19

12.

Spółki prawa handlowego
oraz pozostałe

2

42

44

0

13

13

13.

Partie polityczne

-

-

-

0

4

4

994

14.435

15.429

996

14.408

15.404

Razem
Źródło: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
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Miasto zajmowało w roku 2005 powierzchnię 994 hektarów. Były to głównie grunty orne,
które zajmują ponad 50% powierzchni. Niecałe 10% powierzchni zajmują łąki, natomiast
tylko 2ha - grunty leśne. Szczegółowe dane dotyczące gruntów na terenie miasta zostały
zaprezentowane w poniŜszej tabeli.

Tabela 3.

Powierzchnia gruntów miasta
Powierzchnia uŜytków rolnych (ha)

700

70,4%

Grunty rolne (ha)

524

52,7%

Sady (ha)

13

1,3%

Łąki (ha)

96

9,7%

Pastwiska (ha)

67

6,7%

Lasy i grunty leśne (ha)

2

0,2%

Pozostałe grunty i tereny zabudowane (ha)

292

29,4%

Całkowita powierzchnia gruntów (ha)

994

100,0%

Źródło: GUS (2005)

Na terenie miasta tereny zielone zajmują powierzchnię 3,9 ha, w tym zieleńce i tereny zieleni
osiedlowej. Znajdują się tu takŜe 2 cmentarze o łącznej powierzchni 4,1ha.

Z dniem 1 stycznia 2006 powierzchnia miasta została powiększona do 9,96 km2,
poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Kawęczyn Sędziszowski
o powierzchni 2,32 ha z gminy Sędziszów Małopolski.
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1.1.4. Infrastruktura techniczna
a) Sieć drogowa
Przez teren miasta Sędziszów Młp. przebiegają następujące drogi o znaczeniu
ponadregionalnym:
•

droga krajowa nr 4 (międzynarodowa E40) relacji Zgorzelec – Medyka

•

droga wojewódzka nr 987 relacji Kolbuszowa-Sędziszów Młp.

Na terenie miasta zlokalizowanych jest łącznie 20,104 km ulic lokalnych miejskich.

Tabela 4.

Nr ulicy
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7668 R
7663 R
7674 R
7669 R
7620 R
7638 R
7624 R
7629 R
7672 R
7652 R
7673 R
7639 R
7631 R
7634 R
7641 R
7632 R
7662 R
7615 R
7664 R
7665 R
7629 R
7628 R
7630 R
7675 R
7667 R
7672 R
7652 R
7674 R
7666 R
7636 R
7671 R
7627 R
7657 R
7644 R
7651 R
7661 R

Bednarska
Blich
Cicha
Garncarska
Głowackiego

Długość
/m/
0,076
0,120
0,250
0,140
0,380

KsięŜomość
Kołłątaja
Kościuszki
J. Kroczki
Krótka
Kwiatowa
Letnia

0,900
0,380
0,295
0,300
0,060
0,120
0,640

bitumiczna
bitumiczna
trylinka
bitumiczna
bitumiczna
Ŝwirowa
bitumiczna

b. dobry
dobry
do przebudowy
dobry
dobry
do przebudowy
dobry

Solidarności
Mickiewicza
Ogrodowa
Piaskowa
Piekarska
Polna
Południowa
Sienkiewicza
Słowackiego
Sportowa
Szeroka
Szkarpowa
Armii Krajowej
Warzywna
Wyspiańskiego
Staszica
ks. St. Maciąga
Aleja 1000-Lecia
Fabryczna
Rędziny

0,210
0,235
0,290
1,150
0,350
0,530
0,800
0,345
0,275
0,700
0,090
0,135
0,510
0,080
0,170
0,100
0,210
0,310
0,580
1,570

bitumiczna
bitumiczna
trylinka
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
gruntowa
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna

dostateczny
do remontu
do przebudowy
dobry
do remontu
dobry
do budowy
dobry
dobry
b. dobry
dostateczny
dobry
dobry
dostateczny
dostateczny
dobry
b. dobry
do remontu
dobry
dobry

Kasztanowa

0,270

bitumiczna

dobry

Nazwa ulicy

Rodzaj
nawierzchni
trylinka
Ŝwirowa
bitumiczna
bitumiczna
Ŝwirowa

Ocena stanu
technicznego
do przebudowy
do przebudowy
b. dobry
do remontu
do przebudowy
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1 0 7660 R
1 0 7658 R
1 0 7635 R
1 0 7633 R
1 0 7642 R
1 0 7643 R
1 0 7640 R
1 0 7654 R
1 0 7655 R
1 0 7653 R
1 0 7649 R
1 0 7666 R
1 0 7670 R
1 0 7656 R
1 0 7648 R
1 0 7646 R
1 0 7650 R

1 0 7647 R
1 0 7619 R

Klonowa
Lipowa
Prusa
Reja
Prof. St. Kota
ks. Granickiego
Kard. Wyszyńskiego
Słoneczna
Szafirowa
Koralowa
Bursztynowa
Rynek

0,190
0,180
0,100
0,100
0,200
0,165
0,195
0,480
0,164
0,213
0,213
0,250

bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
gruntowa
gruntowa
gruntowa
bitumiczna

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
do budowy
do budowy
do budowy
dobry

Działkowa
św. Franciszka
św. Barbary
ks. Sapeckiego
W. Szymborskiej
Potockich
Michałowskich
OdrowąŜów
Jabłonowskich
Starzeńskich
Ligęzy
Tarnowskich
Krokusowa
św. Antoniego
św. Klary
Ługowa
Orzeszkowej
Lokalne miejskie

0,300
0,300
0,150
0,165
0,100
0,540
0,165
0,360
0,238
0,275
0,232
0,478
0,150
0,350
0,200
0,700
0,200
20, 104 km

bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
Ŝwirowa
Ŝwirowa
Ŝwirowa
Ŝwirowa
Ŝwirowa
Ŝwirowa
Ŝwirowa
Ŝwirowa
Ŝwirowa
bitumiczna
bitumiczna
Ŝwirowa

b. dobry
b. dobry
b. dobry
b. dobry
b. dobry
do budowy
do budowy
do budowy
do budowy
do budowy
do budowy
do budowy
do budowy
do budowy
b. dobry
b. dobry
do budowy

Źródło: Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.

Stan techniczny wielu ulic wskazuje na potrzebę przeprowadzenia remontów
i modernizacji. W przypadku Sędziszowa Młp. - Rędzin Zachód i powstającego osiedla
domów jednorodzinnych w obszarze ulic Węglowskiego, Wesołej i drogi E40 – budowy
nowych dróg.
Konieczna jest przebudowa ulic, które obecnie posiadają nawierzchnię gruntową.
DuŜe natęŜenie ruchu na głównej ulicy miasta: 3-go Maja, Rynek, Piłsudskiego, związane
z tym rosnące zagroŜenie dla bezpieczeństwa pieszych i skaŜenie środowiska spalinami
czynią niezbędnym budowę północnej obwodnicy miasta. Przy tak duŜym natęŜeniu ruchu
w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, niezbędnym jest wybudowanie chodników przy
ulicach: Witosa, Kolbuszowskiej (wojewódzkie), Konopnickiej, Wesołej, Borkowskiej
(powiatowe).
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Usługi w zakresie komunikacji miejskiej i podmiejskiej świadczy Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej Connex Sędziszów Młp. Sp. z o.o. Firma oferuje częste
połączenia z Sędziszowa Małopolskiego do większości miejscowości na terenie gminy.

Sieć kolejowa
W Sędziszowie Młp. funkcjonuje stacja kolejowa wraz z dworcem PKP. Usytuowanie dworca
PKP w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKS, w odległości 400 m od centrum miasta, jest
korzystnym rozwiązaniem dla obsługi ludności w zakresie przewozów pasaŜerskich.
Pociągiem łatwo się dostać do pobliskich ośrodków jak Rzeszów i Tarnów.

Mapa 6. Magistrala kolejowa Tarnów - Rzeszów

Źródło: PKP
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b) Elektroenergetyka
Zasilanie obszaru miasta napięciem 110 kV następuje poprzez istniejącą w Sędziszowie
Młp. przy ul. Węglowskiego stację rozdzielczą, włączoną w wojewódzki system wysokich
napięć liniami 110 kV z głównych punktów zasilania w Boguchwale i Ropczycach.
Według danych z Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego - Rejon Energetyczny
Mielec zuŜycie energii w roku 2003 w Sędziszowie Młp. wyniosło 6 224 842 kWh,
a istniejąca rezerwa mocy umoŜliwia podłączenie ogółem około 1500-2000 nowych
odbiorców.

c) Gazownictwo
Przez teren miasta i gminy Sędziszów Młp. przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia:
•

700 mm relacji Jarosław-Tarnów i Husów-Podgórska Wola,

•

400 mm relacji Jarosław-Tarnów,

•

250 mm relacji Sędziszów Młp.-Komorów i Sędziszów Młp.-Warzyce.

W Sędziszowie Młp. z gazu korzysta 90,9% mieszkańców. Zasilanie miasta w gaz następuje
ze stacji redukcyjno-pomiarowej I i II stopnia znajdującej się na Os. Młodych, której
przepustowość wynosi 5300 m3/h oraz stacji redukcyjnej II stopnia o przepustowości
1500m3/h mieszczącej się przy ul. Solidarności.

Tabela 5.

Sieć gazowa
długość czynnej sieci ogółem w m

39 840

długość czynnej sieci przesyłowej w m

9 085

długość czynnej sieci rozdzielczej w m

30 755

czynne połączenia do budynków

1 042

odbiorcy gazu

1 931

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
zuŜycie gazu w tys. m

308

3

zuŜycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m
ludność korzystająca z sieci gazowej

1 139,80
3

522,8
6 450

Źródło: GUS (2007)
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d) Infrastruktura komunalna
Wodociągi
Na terenie miasta Sędziszów Małopolski istnieje 17,5km sieci wodociągowej, z której
korzysta 6.778 mieszkańców (95,5%). Do budynków doprowadzonych jest 998 przyłączy.

Tabela 6. Sieć wodociągowa na terenie miasta

Sieć wodociągowa
długość czynnej sieci rozdzielczej (km)

17,5

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych

998

woda dostarczona gospodarstwom domowym

242,2

ludność korzystająca z sieci wodociągowej

6 778

Źródło: GUS (2007)

Istniejące wodociągi na terenie miasta:
•

Wodociąg „Sędziszów” ze stacją uzdatniania wody przy ulicy Głowackiego: ok. 50%
miasta, Borek Wielki, Boreczek, Czarną Sędz., Cierpisz, Wolicę Piaskową, Wolicę
Ługową, Rudę, Zagórzyce Dolne i Górne,

•

Wodociąg stanowiący własność WF „PZL - Sędziszów” S.A.: Os. Młodych i część
osiedla Sędziszów- Wschód

Kanalizacja
Na terenie miasta istnieje sieć kanalizacyjna długości 51,6km. Korzysta z niej 4.898
mieszkańców (69%). Do budynków mieszkalnych doprowadzonych jest łącznie 889
przyłączy kanalizacyjnych.

Tabela 7.

Sieć kanalizacyjna
długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km)

51,6

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych

889

ścieki odprowadzone

297,4

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

4 898

Źródło: GUS (2007)
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Na terenie miasta funkcjonują mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie:
•

przy ul. Borkowskiej, o przepustowości nom. Q=2100 m3/dobę,

•

w WF „PZL - Sędziszów” S.A. o przepustowości nom. Q=451 m3/dobę, na potrzeby
zakładu

•

w RzFM S.A. o przepustowości nom. Q=84 m3/dobę

Do oczyszczalni ścieków przy ul. Borkowskiej dopływają ścieki komunalne z miasta oraz
z Góry Ropczyckiej, Wolicy Piaskowej i Wolicy Ługowej. Docelowo mają być do niej
skierowane ścieki z miasta i wszystkich sołectw za wyjątkiem Klęczan i Będziemyśla, które
będą mieć wspólną oczyszczalnię.

e) Gospodarka odpadami
Na obszarze miasta wytwarzane są odpady komunalne, które pochodzą z gospodarstw
domowych, obiektów uŜyteczności publicznej i obsługi ludności.
Usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych świadczy PGKiM Sp. z o.o., która
obsługuje głownie miasto, w tym 758 gospodarstw indywidualnych i 2659 mieszkań na
Os. Młodych, 69 mieszkań w blokach w Górze Ropczyckiej i Będziemyślu oraz 262
gospodarstwa na terenie sołectw.
Oprócz firmy PGKiM Sp. z o.o. na terenie miasta działa takŜe Firma Handlowo –
Usługowo -Transportowa KAM, która zajmuje się odbiorem plastiku i szkła oraz wywozem
nieczystości płynnych i stałych.
Miasto nie posiada własnego wysypiska śmieci, odpady wywoŜone są na składowisko
w miejscowości Kozodrza - Gmina Ostrów.

f) Ciepłownictwo
Sędziszów Młp. jest częściowo objęty centralną siecią ciepłowniczą. W mieście funkcjonuje
kotłownia węglowa o mocy 46,5 MW oddana do uŜytku w 1985 r. będąca własnością WF
„PZL - Sędziszów” S.A. Kotłownia produkuje ciepło na potrzeby Wytwórni Filtrów (12 MW)
oraz dla potrzeb odbiorców zewnętrznych (4 MW). Preferowanie przez właścicieli
nieruchomości indywidualnego ogrzewania gazowego, konieczność modernizacji sieci
przesyłowej i urządzeń, rosnące wymagania ochrony środowiska wskazują na poszukiwania
alternatywnych źródeł zasilania miasta w ciepło.
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g) Infrastruktura edukacyjna
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim
połoŜonej w samym centrum miasta uczy się obecnie 244 uczniów, a ich edukacją zajmuje się
25 wykwalifikowanych nauczycieli. Przy szkole znajduje się boisko szkolne. Wejście do
szkoły zdobią piękne krzewy ozdobne posadzone na przyszkolnych rabatach. Uczniowie
kształcą się w estetycznym i zadbanym budynku, który mieści: salę gimnastyczną, pracownię
komputerową wyposaŜoną w 10 komputerów z dostępem do Internetu, bibliotekę wyposaŜoną
w komputer, świetlicę, stołówkę z jadalnią, gabinet higieny szkolnej, 10 sal lekcyjnych.

Fotografia 4. SP 2

Źródło: www.spsedziszow.edl.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II jest szkołą publiczną. PołoŜona jest na Osiedlu
Młodych i swoim obwodem obejmuje głównie dzieci z osiedla. Aktualnie liczy 335 uczniów,
a kadra nauczająca - 29 nauczycieli. Wszystkich przedmiotów uczą nauczyciele specjaliści
ciągle podnoszący swoje kwalifikacje. Szkoła liczy 13 oddziałów, w tym jedna klasa "0",
sześć klas I-III oraz sześć klas IV-VI. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną i warunki
lokalowe, na co składa się m. in.: 14 sal lekcyjnych, hala sportowa połoŜona przy Liceum
Ogólnokształcącym, boisko szkolne, biblioteka wyposaŜona w centrum multimedialne
z 4 stanowiskami komputerowymi, 2 pracownie komputerowe, dostęp do Internetu
w pracowniach przedmiotowych i bibliotece.
Fotografia 5. SP 3

Źródło: www.szkpodsedziszow.of.pl
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W gimnazjum w Sędziszowie Młp. naukę pobiera 621 uczniów z miasta oraz okolicznych
miejscowości: Będziemyśla, Borku Wielkiego, Góry Ropczyckiej, Kawęczyna Sędz.,
Klęczan, Wolicy Ługowej i Wolicy Piaskowej. W marcu 2008 r. oddano w Sędziszowie Młp.
do uŜytku następny obiekt sportowy - halę przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

Fotografia 6. Gimnazjum

Źródło: www.szkolnictwo.pl

Siedzibą Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. jest budynek
przy ulicy Fabrycznej 5. Szkołę prowadzi Powiat Ropczycko-Sędziszowski z siedzibą
w Ropczycach a organem nadzoru pedagogicznego jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Zajęcia
lekcyjne odbywają się w 13 salach lekcyjnych. Do dyspozycji uczniów pozostaje takŜe
czytelnia i biblioteka z dostępem do Internetu. W 2002 r. szkoła otrzymała z MENiS nową
pracownię komputerową, a w najbliŜszej przyszłości zostaną poczynione starania
o pozyskanie następnej. Wówczas oddano do uŜytku uczniów „pokój multimedialny”, gdzie
podczas wolnego czasu mogą oni rozwijać swoje zainteresowania informatyczne korzystając
ze sprzętu komputerowego połączonego z Internetem. Lekcje wychowania fizycznego
odbywają się w nowoczesnej hali sportowej i odremontowanej sali gimnastycznej, w których
jednocześnie moŜe być objętych zajęciami cztery grupy uczniowskie. Sale wyposaŜone są
w nowoczesny sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne.
Fotografia 7. Hala przy liceum

Źródło: www.powiat.ropczyce.rze.pl
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Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
Szkoła została załoŜona w 1977 roku. Usytuowana jest w centrum miasta. W jej skład
wchodzą trzy budynki: budynek A, B (sale gimnastyczne) i C (warsztaty szkolne). W ramach
zespołu szkół działają:
•

Technikum (Technik: cyfrowych procesów graficznych, drogownictwa, usług
fryzjerskich,

informatyk,

handlowiec,

telekomunikacji,

elektryk,

elektronik,

mechanik, technologii odzieŜy, urządzeń sanitarnych)
•

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (zawody: stolarz, elektryk)

•

Szkoła Policealna (Technik: administracji, usług fryzjerskich, usług kosmetycznych,
elektryk)

Fotografia 8. ZSZ w Sędziszowie Młp.

Źródło: www.powiat.ropczyce.rze.pl

Wykwalifikowana kadra pedagogów oraz baza dydaktyczna zapewnia wysoki poziom
nauczania. Świadczy o tym duŜa liczba absolwentów, którzy dostają się na wyŜsze uczelnie.
Nauka odbywa się w pracowniach przedmiotowych, salach informatycznych oraz warsztatach
szkolnych. Szkoła zapewnia praktykę w róŜnych zakładach pracy, zaleŜnych od nauczanego
zawodu, takich jak: "Wytwórnia Filtrów", "Łącz-Bud" i inne.
W szkole działa Samorząd Uczniowski, który wydaje gazetkę. Istnieją równieŜ kółka
zajęć pozalekcyjnych, które pozwalają rozwijać róŜne zainteresowania (sportowe, muzyczne,
językowe oraz recytatorskie). Jako nieliczna, szkoła prowadzi kurs samoobrony oraz
rozgrywki "paintballowe". MłodzieŜ naszej szkoły uczestniczy w wielu imprezach
kulturalnych i rozrywkowych oraz wycieczkach programowych i krajoznawczych.

25

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009 - 2015

Tabela 8.

Rodzaj szkoły

Liczba
szkół

Liczba
pomieszczeń
szkolnych

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
absolwentów

Szkolnictwo
podstawowe

2

25

21

536

101

Szkolnictwo
gimnazjalne

1

55

26

624

227

Szkolnictwo
ogólnokształcące

1

15

17

486

137

Szkoły policealne

1

-

2

81

5

Szkoły średnie
zawodowe

1

-

18

534

104

Szkoły artystyczne

1

-

26

88

15

Źródło: GUS (2007)

Na terenie miasta znajdują się takŜe 2 placówki wychowania przedszkolnego, w których
utworzonych jest 8 oddziałów i uczęszcza do nich 178 dzieci, w tym 98 chłopców i 80
dziewczynek.

h) Infrastruktura ochrony zdrowia
Na terenie miasta funkcjonuje publiczny i niepubliczny system opieki zdrowotnej. Publiczną
słuŜbę zdrowia realizuje w mieście Rejonowa Przychodnia Zdrowia z Oddziałem Chorób
Wewnętrznych (liczba łóŜek - 40) i Zakładem Pielęgnacyjno - Opiekuńczym (liczba łóŜek –
35). W przychodni tej znajdują się poradnie: ogólna, pediatryczna, chirurgiczna,
ortopedyczna, ginekologiczna i internistyczna. Znajdują się one w budynku szpitala przy
ulicy Wyspiańskiego.

Fotografia 9. Szpital w Sędziszowie Młp.

Źródło: www.szpital.dl.pl
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Ponadto w mieście funkcjonuje niepubliczna słuŜba zdrowia tj. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ,,Asklepios” , który wykonuje podstawowe zabiegi: chirurgiczne, ginekologiczne,
laryngologiczne i ortopedyczne.
W mieście działa równieŜ Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych oraz
Dzienne Centrum. Aktywności dla dzieci i młodzieŜy, które są prowadzone przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Sędziszowie Młp.
Filie obu ośrodków znajdują się w Wiercanach (gmina Iwierzyce). Łącznie z filiami w obu
ośrodkach jest 50-ciu stałych uczestników, w tym 27 uczestników z miasta i gminy
Sędziszów Młp.
Łącznie w mieście istnieją 4 zakłady opieki zdrowotnej, w tym 2 publiczne
i 2 niepubliczne. Oprócz tego 9 osób prowadzi swoje praktyki lekarskie. W roku 2007
w placówkach tych zostało udzielonych 56 tysięcy porad lekarskich. Na terenie miasta istnieje
takŜe 7 aptek.

i) Infrastruktura kulturalna
Centrum Ŝycia kulturalnego miasta stanowi Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Sędziszowie Młp. mający swoją siedzibę w okazałym gmachu wzniesionym w 1957 roku.

Fotografia 10. M-GOK w Sędziszowie Młp.

Źródło: www.sedziszow-mlp.pl

Placówka prowadzi 8 zespołów artystycznych, skupiających dorosłych, młodzieŜ i dzieci.
Ambasadorem kultury miasta i gminy jest załoŜony w 1990 r. Zespół Pieśni i Tańca „Rochy”
propagujący folklor naszego regionu i całej Polski. Najmłodsi miłośnicy folkloru mają
moŜliwość uczestniczenia w zajęciach grupy dziecięcej zespołu, noszącej nazwę "Małe
Rochy".
27

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009 - 2015

W sędziszowskim ośrodku kultury działają takŜe: teatr „Sędziszek”, kapela ludowa,
kapela podwórkowa.
Kolejną formą działalności artystycznej w sędziszowskim Domu Kultury jest plastyka.
Organizowane są wystawy twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych związanych
z Ziemią Sędziszowską i spoza niej.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem wielu imprez cyklicznych,
wśród których na pierwszy plan wysuwa się organizowany od 1991 r. Podkarpacki Konkurs
Poezji Religijnej. Odbywa się on przy współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury
w Rzeszowie

i

Parafią

Rzymskokatolicką

w

Sędziszowie

Młp.

Spośród

innych,

przygotowywanych przez pracowników M-GOK imprez naleŜy wymienić:
• Rocznica nadania praw miejskich,,
• Konkursy: "Poeci i Pisarze Dzieciom" i "Ogólnopolski Konkurs Recytatorski",
• Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych,
• Wojewódzki konkurs "Licho nadali",
• "Dni Sędziszowa" kończone festynem kulturalno-rozrywkowym, na których w ostatnich
latach występowały znane zespoły i wokaliści: Małgorzata Ostrowska, Czerwone Gitary,
Łzy.

Z inicjatywą organizacji wielu imprez wychodzą szkoły lub organizacje działające w gminie.
Od kilku lat odbywa się przygotowywany przez Środowisko ZHR z Sędziszowa Młp.,
Ropczyc i Parafię Rzymskokatolicką w Sędziszowie Młp. Festiwal Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej „Krajka Sędziszowska”. W lipcu roku 2002 Sędziszów Młp. stał się miastem
festiwalowym XII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Na
sędziszowskim rynku wystąpiły zespoły polonijne z całego świata w roku 2005 i 2008.
Gminy Sędziszów Młp. i Świlcza były w dn. 25-26 sierpnia 2007 r. organizatorami
V Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. W ramach tego festiwalu wystąpiły
zespoły: "SLEZAN" z Czech, "JUNOST" z Rosji, "CASTEL MADAMA" z Włoch, ZPiT
"PUŁANIE" z Trzciany, ZPiT "Rochy" z Sędziszowa Młp. Koncerty miały miejsce
w Bratkowicach, Wiercanach i dwukrotnie w Sędziszowie Młp.
W Sędziszowie przy ulicy Fabrycznej znajduje się takŜe Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna. W mieście działa takŜe Kino "Jedność" z atrakcyjnym repertuarem filmowym,
z 278 miejscami na widowni. W roku 2007 zostało w nim wyświetlonych 144 filmów, które
obejrzało 4.268 widzów.
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Od stycznia 2003 roku w Sędziszowie Młp. funkcjonuje Filia Wojewódzkiej
Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie. Uzupełnia ona ofertę kulturalną dla mieszkańców
gminy.
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. wydaje gazetę lokalną "Biuletyn Sędziszowski" miesięcznik o nakładzie 500 szt. W Sędziszowie Młp. funkcjonują takŜe dwie stacje
telewizyjne: Telewizja Miejska oraz TVS Sędziszów Młp.

j) Sport
W Sędziszowie Młp. funkcjonuje jeden z najstarszych na Podkarpaciu klubów sportowych,
załoŜony w 1914 roku - MLKS „Lechia”. Obecnie jest to klub dwusekcyjny, prowadzący
druŜynę podnoszenie cięŜarów i piłki noŜnej. Sztangiści, którzy w 2003 roku wywalczyli
awans do ekstraklasy, mają w swoim dorobku kilkadziesiąt medali, zdobytych podczas
imprez rangi mistrzowskiej w kraju i na pomostach całego świata. Piłkarze od sezonu
2005/2006 rywalizują na boiskach IV ligi. W sekcji piłki noŜnej trenuje ok.100 chłopców
w 4 grupach dziecięco – młodzieŜowych. MLKS „LECHIA” ma do dyspozycji dwa boiska
piłkarskie, siłownię, korty tenisowe, boiska asfaltowe do siatkówki i koszykówki, bieŜnię
lekkoatletyczną oraz hotel. W Sędziszowie Młp. działa takŜe UKS „Tęcza” prowadzący
druŜynę piłki siatkowej oraz GSZS „Sędzisz” utworzony przez nauczycieli wychowania
fizycznego, organizujący sportowe zajęcia pozalekcyjne. Od stycznia 2008 na terenie
Sędziszowa Młp. działa klub sportowy "PATRIA" prowadzący Ŝeńską sekcję piłki siatkowej.
Od 2002 r. w Sędziszowie Młp. funkcjonuje hala widowiskowo - sportowa przy LO,
która w okresie zimowym staje się centrum Ŝycia sportowego miasta, gminy i powiatu.
Rozgrywane są w niej zawody w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego oraz róŜnego
rodzaju turnieje: w halową piłkę noŜną, siatkówkę, tenis stołowy. W marcu 2008 r. oddano
w Sędziszowie Młp. do uŜytku następny obiekt sportowy - halę przy Gimnazjum
w Sędziszowie Młp., która słuŜy uczniom tut. szkoły oraz jest miejscem współzawodnictwa
sportowego pomiędzy szkołami oraz klubami sportowymi.
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Fotografia 11. Hala przy gimnazjum

Źródło: www.sedziszow-mlp.pl

k) Infrastruktura turystyczna
Na terenie miasta rozwija się w ostatnich latach baza noclegowa, gastronomiczna, przybywa
restauracji, barów, klubów i pizzerii. Jednak jest ich ciągle za mało, zwłaszcza w przypadku
ilości miejsc noclegowych.

Baza noclegowa:
• Hotelik i Restauracja „W Starym Młynie”, Sędziszów Młp., ul. Rzeszowska 1
(36 miejsc noclegowych)
• FHU "JARTEL" s.c. – noclegi, Sędziszów Młp, ul. 3-go Maja 47 (11 miejsc noclegowych)
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Młp. ul. Sportowa 32 (26 miejsc noclegowych)
• Hotel „Ines” (nowootwarty hotel trzygwiazdkowy)
Fotografia 12. Hotel Ines ***

Źródło: Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.
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W 2007 roku z bazy noclegowej skorzystało 2.366 gości, w tym 339 zagranicznych.
Udzielonych zostało 4.268 noclegów (w tym 757 dla gości zagranicznych).

Baza gastronomiczna:
• Restauracja "W Starym Młynie"
• Restauracja, "Jubileuszowa"
• Bar - Pizzeria, ul Fabryczna
• Klub "Siódemka"
• Pub "ATTIC"
• Bar "Malaga"
• Pizzeria "Fantazja"
• Pizzeria "Bingo"
• Pizzeria "Americana"
• Bar "Franuś"
• Bar „Taurus”

1.1.5. Identyfikacja problemów

Zidentyfikowane problemy – zagospodarowanie przestrzenne
• słaby stan techniczny infrastruktury drogowej i towarzyszącej
• brak pełnej sieci gazowej w mieście
• słabo rozwinięta baza noclegowa i rekreacyjna
• niewielka ilość oraz zły stan obiektów dziedzictwa kulturowego
• mała ilość terenów zielonych w mieście
• zły stan sieci kanalizacyjnej na terenie os. Młodych

31

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009 - 2015

1.2. Gospodarka
1.2.1. Ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta
Przemiany gospodarcze w kraju przełoŜyły się równieŜ na strukturę gospodarczą Gminy
Sędziszów Małopolski. Obecnie sektor prywatny jest sektorem dominującym i przewaŜa nad
sektorem publicznym. W większości przypadków nowo powstające firmy to podmioty
gospodarcze jednoosobowe lub spółki cywilne składające się z niewielu wspólników.

Tabela 9. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon

Podmioty gospodarcze ogółem
Ogółem
Sektor publiczny
podmioty gospodarki narodowej ogółem
państwowe i samorządowe jednostki prawa budŜetowego ogółem
Spółki handlowe
Sektor prywatny
podmioty gospodarki narodowej ogółem
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
spółki handlowe
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
spółdzielnie
fundacje
stowarzyszenia i organizacje społeczne

637
21
16
3
616
513
22
5
6
2
11

Źródło: GUS (2007)

Podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON wg sekcji PKD było
ogółem 637, z czego 21 w sektorze publicznym oraz 616 w sektorze prywatnym. Dane na ten
temat zostały zaprezentowane w powyŜszej tabeli.
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W przeciągu ostatnich lat gospodarka na terenie miasta Sędziszów Młp. rozwija się bardzo
powoli. W przeciągu ostatnich 5 lat nie nastąpił znaczący przyrost liczby podmów
gospodarczych. W porównaniu do roku 2004 przybyło ich tylko 2.
Tabela 10.

Podmioty
gospodarcze

Rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

Ogółem

635

637

632

637

Sektor prywatny

617

618

612

616

Sektor publiczny

18

19

20

21

Źródło: GUS (2004-2007)

Wykres 1.

Źródło: GUS (2004-2007)
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1.2.2. Struktura podstawowych branŜ gospodarki
Charakterystyka podmiotów gospodarczych miasta z podziałem na sekcje gospodarki została
zaprezentowana w następującej tabeli. Najwięcej podmiotów zajmuje się handlem hurtowym
i detalicznym i naprawą pojazdów (221). Sporo firm działa takŜe w branŜy budowlanej (53),
zajmuje się obsługą nieruchomości (101) i przetwórstwem przemysłowym (69), transportem
i gospodarką magazynową (60).
Tabela 11.

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
wg sekcji PKD
Ogółem
637
Sekcja A: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

2

Sekcja C: Górnictwo

0

Sekcja D: Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja E: Energia elektryczna, gaz i woda
Sekcja F: Budownictwo

69
1
53

Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów

221

Sekcja H: Hotele i restauracje

13

Sekcja I: Transport, gospodarka magazynowa i łączność

60

Sekcja J: Pośrednictwo finansowe

16

Sekcja K: Obsługa nieruchomości
Sekcja L: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
Sekcja M: Edukacja

101

Sekcja N: Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

39

Sekcja O: Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna

44

4
14

Źródło: GUS (2007)
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1.2.3. Główni pracodawcy na terenie Sędziszowa Małopolskiego
Największymi firmami działającymi w Sędziszowie Młp. i zatrudniającymi największą liczbę
pracowników są:

Tabela 12.

L.p.

Nazwa firmy

Struktura
organizacyjna

BranŜa

Stan
zatrudnienia
(sierpień 2007)

S.A.

Motoryzacyjna

478

1.

Wytwórnia Filtrów „PZL Sędziszów”

2.

WF PZL „Zakład Doświadczalny”

Sp. z o.o.

Motoryzacyjna

445

3.

VEOLIA Transport Podkarpacie

Sp. z o.o.

Transport

400

4.

Paged Rzeszowskie Fabryki Mebli

S.A.

Meblarska

337

5.

Hispano – Suiza

Sp. z o.o.

Lotnicza

300

6.

Gminna Spółdzielnia „SCh”

Spółdzielnia

Handlowa

124

7.

CREUZET – Polska

Sp. z o.o.

Lotnicza

112

8.

Zakład Narzędziowy WF

Sp. z o.o.

Usługowa

107

9.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o.

Usługowa

66

10.

GUMAT – Róg, Pawlikowski

Sp. jawna

Produkcja
wyrobów
gumowych

61

11.

ULTRATECH

Sp. z o.o.

Lotnicza

40

12.

STEL – MET

Sp. z o.o.

Metalurgiczna

33

13.

WF PZL – Trading

Sp. z o.o.

Motoryzacyjna

31

14.

Rozdzielnia Gazu

S.A.

Gazownictwo

27

15.

Bank Spółdzielczy

Spółdzielnia

Bankowość

26

16.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Spółdzielnia

SpoŜywcza

23

17.

Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej
MASSIV-HOLZ

Sp. z o.o.

Drzewna

21

18.

INTER – SPOś

Sp. z o.o.

Gorzelnictwo

20

19.

Firma „śELAZNY”

Sp. z o.o.

Handlowa

19

RAZEM

2.670

Źródło: Dane uzyskane z zakładów pracy
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1.2.4. Rynek pracy
Na terenie miasta Sędziszów Małopolski systematycznie spada ilość osób bezrobotnych. Na
koniec roku 2008 było ich 352 osób. Natomiast na koniec roku 2007 było ich 369, co
stanowiło 8% osób w wieku produkcyjnym.

Tabela 13.

Rok

Liczba
bezrobotnych

Liczba osób
w wieku
produkcyjnym

Odsetek

2005

523

4 661

11,2%

2006

447

4 637

9,6%

2007

369

4 609

8,0%

2008

352

b.d.

b.d.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach (2005-2008)

W latach 2005 i 2006 bezrobocie było wyraźnie wyŜsze i wynosiło 11,2% w roku 2005 oraz
9,6% w roku 2006.

Na 352 bezrobotnych w mieście Sędziszów Młp. ponad połowa to kobiety (54%). 190 osób to
osoby długotrwale bezrobotne. 69 osób to osoby w młodym wieku, do 25 roku Ŝycia. 5 osób
spośród bezrobotnych to osoby niepełnosprawne.

Tabela 14.

Sytuacja na rynku pracy

Ogółem

Kobiety

191

Do 25 roku Ŝycia

69

Długotrwale bezrobotne

190

Z prawem do zasiłku

68

Niepełnosprawni

5

Ogółem bezrobotnych

352

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach (2008)
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Na terenie miasta zatrudnionych w głównym miejscu pracy (według faktycznego
miejsca pracy i rodzaju działalności) jest 3.461 osób. Liczba ta nie uwzględnia podmiotów
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. W porównaniu do roku 2006 liczba ta
wzrosła o 368 osób.
Tabela 15.
Pracujący w głównym
miejscu pracy

Ogółem

MęŜczyźni

Kobiety

2006

3.093

1.638

1.455

2007

3.461

1.777

1.684

Źródło: GUS (dane za lata 2006- 2007)

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe w roku 2007 nastąpił wzrost zatrudnionych męŜczyzn (139 osób) oraz
wyraźny wzrost zatrudnionych kobiet (229 osób).

1.2.5. Identyfikacja problemów

Identyfikacja problemów - gospodarka

• Brak nowych podmiotów gospodarczych
• Zbyt mała ilość podmiotów zajmujących się inną działalnością niŜ handel
• Niewystarczająca ilość miejsc pracy
• DuŜa ilość długotrwale bezrobotnych

37

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009 - 2015

1.3. Sfera społeczna
1.3.1. Struktura demograficzna
Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, Ŝe trwający od kilkunastu lat
spadek rozrodczości jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym
stopniu kolejnych roczników młodzieŜy. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się:
zwiększone zainteresowanie zdobywaniem wykształcenia, trudności na rynku pracy,
zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej fizjologii
umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno - ekonomiczne. Zgodnie
z opiniami ekspertów w najbliŜszych latach naleŜy liczyć się z dalszym spadkiem urodzeń.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2007 miasto Sędziszów
Małopolski zamieszkuje 7.132 osób. W porównaniu do poprzednich lat nastąpił spadek liczby
ludności na terenie miasta. Jeszcze w roku 2006 liczba ta wynosiła 7.161 osób, a w roku 2005
– 7.167 osób. Większą cześć ludności stanowią kobiety. W roku 2007 było ich 51,6%. Dane
dotyczące liczby ludności w latach 2005 - 2007 zostały przedstawione w następującej tabeli
oraz wykresie.

Tabela 16.

Liczba ludności

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Ogółem

7.167

7.161

7.132

MęŜczyźni

3.479

3.479

3.454

Kobiety

3.688

3.682

3.678

Źródło: GUS (dane za lata 2005-2007)
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Wykres 2.

Źródło: GUS (dane za lata 2005-2007)

Warto takŜe dodać, Ŝe 7.132 jest to liczba ludności miasta według zameldowania. Dane GUS
podają jednak, Ŝe faktyczna ilość mieszkańców miasta w 2007 roku wynosi poniŜej 7.100,
a dokładnie 7.095 mieszkańców.
Przyrost naturalny na terenie miasta Sędziszów Młp. jest dodatni jednak z roku na rok
spada i w roku 2007 wyniósł +22. Natomiast jeszcze 2 lata wcześniej przyrost ten był
wyraźnie wyŜszy i wynosił +27.

Tabela 17.

Rok
Wyszczególnienia
2005

2006

2007

Urodzenia

72

70

72

Zgony

45

47

50

Przyrost naturalny

+27

+23

+22

Źródło: GUS (dane za lata 2005-2007)
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MoŜna zauwaŜyć, Ŝe liczba urodzeń utrzymuje się na podobnym poziomie, natomiast wzrasta
liczba zgonów, co moŜe świadczyć o trendzie starzenia się społeczeństwa miasta.
W strukturze demograficznej największą cześć społeczeństwa stanowią osoby
w wieku produkcyjnym, którzy stanowią 65% ogółu społeczeństwa. Z kolei w wieku
przedprodukcyjnym jest tylko 20,5% osób, natomiast w wieku poprodukcyjnym 14,5%
ludności.

Tabela 18. Struktura demograficzna w mieście Sędziszów Młp.

Rok
GRUPA WIEKOWA
2005

2006

2007

Wiek przedprodukcyjny

21,5%

21,0%

20,5%

Wiek produkcyjny

65,5%

65,2%

65,0%

Wiek poprodukcyjny

13,0%

13,8%

14,5%

Źródło: GUS (dane za lata 2003-2007)

MoŜna zauwaŜyć wyraźny spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. W porównaniu
do roku 2005 odsetek ten spadł o 1%. Natomiast wzrasta liczba osób w wieku
poprodukcyjnym. W ciągu dwóch lat odsetek ten wzrósł o 2%. Dane te takŜe świadczą
o trendzie starzenia się społeczeństwa.
TakŜe saldo migracji ma charakter malejący. Jeszcze w roku 2005 saldo to wynosiło 19. Jednak w roku 2007 wyraźnie spadło i wyniosło -51 osób

Tabela 19. Saldo migracji w Sędziszowie Młp

Wyszczególnienia

Rok
2005

2006

2007

Zameldowania

101

89

93

Wymeldowania

120

118

144

Saldo migracji

-19

-29

-51

Źródło: GUS (dane za lata 2005-2007)

Powodami emigracji są wyjazdy zagranicę w celach zarobkowych oraz przeprowadzki do
większych ośrodków jak Rzeszów, Kraków czy Warszawa.
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Wykres 3. Charakterystyka salda migracji na terenie Sędziszowa Młp.

Źródło: GUS (dane za lata 2005-2007)
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1.3.2. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu
rewitalizacji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. w I połowie 2008 roku
tytułem świadczeń rodzinnych wypłacił kwotę w wysokości 3.607.878 zł dla 2.280 rodzin,
zaliczkę alimentacyjną dla 55 rodzin na łączną kwotę 110.290 zł. Koszty związane
z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły 149.515 zł.

W ramach wydatkowanych środków na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na
terenie gminy sfinansowano:
• zasiłki stałe dla 39 osób - 82.893 zł, (dotacje celowe z budŜetu państwa)
• zasiłki okresowe dla 119 osób - 107.560 zł, (dotacje celowe z budŜetu państwa),
• zasiłki celowe i w naturze dla 87 osób - 99.081 zł, (środki własne),
• zasiłek na posiłek dla 144 osób - 23.389 zł, (dotacje celowe z budŜetu państwa),
• doŜywianie 617 dzieci w szkołach - 99.845 zł, (dotacje celowe z budŜetu państwa
w kwocie 89.578 zł),
• usługi opiekuńcze dla 11 osób - 60.931 zł (środki własne),
• specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi - 16.216 zł
(dotacje celowe),
• odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - 53.112 zł,
• dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Sędziszowie Młp. na realizację zadań gminy z zakresu pomocy społecznej -10.000 zł.

W tabeli 20 przedstawiono przyczyny przyznawania pomocy społecznej na terenie miasta
i gminy Sędziszów Małopolski. Widać, Ŝe największym problemem zarówno w mieście jak
i całej gminie jest:
• ubóstwo (61 rodzin na terenie miasta)
• bezrobotni (42 rodziny)
• długotrwale i cięŜko chorzy (36 rodzin)
• niepełnosprawni (27 rodzin)
• alkoholizm (7 rodzin)
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Tabela 20. Powody przyznawania pomocy społecznej w mieście i gminie Sędziszów Młp.

Liczba
rodzin w
gminie
345
0
1
15

Liczba
rodzin w
mieście
61
0
0
0

Liczba
rodzin na
wsi
284
0
1
15

Liczba
osób w
rodzinach
1 605
0
1
95

- w tym wielodzietność

12

0

12

81

Bezrobocie

261

42

219

1 236

Niepełnosprawność

155

27

128

693

Długotrwała lub cięŜka choroba
Bezradność w sprawach opiek. – wychow.
i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem
- rodziny niepełne
W tym:
- rodziny wielodzietne

211

36

175

930

62

8

54

309

35

6

29

136

27

1

26

173

Przemoc w rodzinie

0

0

0

0

Alkoholizm

35

7

28

128

Narkomania

0

0

0

0

Zdarzenia losowe

2

0

2

5

Sytuacja kryzysowa lub ekologiczna

1

0

1

1

Wyszczególnienie
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa

Źródło: MGOPS Sędziszów Młp. (dane za I półrocze 2008)
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1.3.3. Stan i zróŜnicowanie dochodowości gospodarstw domowych
Brak jest danych dotyczących wysokości dochodów ludności na terenie Sędziszowa
Małopolskiego. Dostępne są natomiast dane dotyczące całego powiatu ropczyckosędziszowskiego. Przeciętne wynagrodzenie na terenie powiatu wynosi 2.069,70zł. Poziom
ten jest więc niŜszy niŜ średnia dla całego województwa podkarpackiego.
Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego przeciętne wynagrodzenie jest wyŜsze
w sektorze publicznym, w porównaniu do sektora prywatnego. Ogółem najwyŜsze
wynagrodzenie notuje się w sektorze usług nierynkowych i wynosi prawie 2.225,47zł, ale jest
niŜsze od średniej w tym sektorze dla województwa. Z kolei zdecydowanie najniŜsze
wynagrodzenie notuje się w sektorze rolniczym i wynosi tylko 1.354,28 zł. Jest zdecydowanie
niŜsze niŜ na terenie całego województwa. Szczegółowe dane dotyczące przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz
porównanie do województwa podkarpackiego zostało zaprezentowane w następującej tabeli.

Tabela 21. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł

Powiat ropczyckosędziszowski

Województwo
podkarpackie

Ogółem

2069,70

2179,57

Sektor publiczny

2138,50

2466,43

Sektor prywatny

2015,41

1933,90

Rolnictwo, łowiectwo,
leśnictwo, rybołówstwo

1354,28

2799,72

Przemysł i budownictwo

2015,32

2153,72

Usługi rynkowe

1928,09

1851,89

Usługi nierynkowe

2225,47

2425,48

Sektory

Źródło: GUS (dane za lata 2006)
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1.3.4. Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski zapewnia
Komisariat Policji w Sędziszowie Małopolskim.
W roku 2007 wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła 80,2% (w 2006 r. 73,7%),
wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 62,9% (60% w 2006 r.), a wykrywalność
przestępstw gospodarczych wyniosła 95,7% (73,7% w 2006 r.).
W 2007 r. na terenie działania Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp. stwierdzono
377 przestępstw. Z tej ilości - w 304 przypadkach wykryto sprawców. Dało to łączny
wskaźnik wykrywalności ogólnej przytoczony jak wyŜej 80,2%.
W analizowanym okresie policja sędziszowska ujawniła teŜ 2.215 wykroczeń,
w większości drogowych. W 689 przypadkach nałoŜono mandaty karne. W 191 przypadkach
na sprawców wykroczeń skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Ropczycach.

1.3.5. Struktura organizacji pozarządowych
• Fundacja Szpitala im. Ojca Pio w Sędziszowie Młp.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i kontynuując działania sprzed 20 lat
załoŜono w 2004r. Fundację Szpitala im. Św. Ojca Pio w Sędziszowie Młp. Od marca 2005
jest organizacją poŜytku publicznego. Ten krótki okres działalności pozwala juŜ myśleć
o znacznej pomocy Fundacji w zakupie nowoczesnych i profesjonalnych urządzeń do
szpitala.

Celem

jest

umocnienie

dotychczasowych

osiągnięć

osób

i

instytucji

zaangaŜowanych w pomoc dla słuŜby zdrowia. Fundacja chce, aby pobyt leczonych
i hospitalizowanych ludzi był efektywniejszy i coraz przyjemniejszy.
• Katolickie Stowarzyszenie "Pro Misericordia" im Św. Siostry Faustyny Kowalskiej
Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc w gromadzeniu środków finansowych na
budowę nowej świątyni p.w. BoŜego Miłosierdzia oraz integracja przyszłej wspólnoty
parafialnej.
• Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe
To organizacja pozarządowa, której głównym celem jest działalność na rzecz rozwoju
gospodarczego gminy i powiatu oraz działania w kierunku aktywnej walki z bezrobociem.
Rejestracja sądowa pod nazwą "Porozumienie Samorządowe” nastąpiła w marcu 2000r., zaś
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postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń
w listopadzie 2001r. Swoją działalność Stowarzyszenie opiera na społecznej pracy członków,
których obecnie liczy 105 osób, zatrudnia 4 osoby. Wśród członków znaczną część stanowią
samorządowcy,

przedstawiciele

miejscowego

biznesu,

środowiska

lekarskiego

i nauczycielskiego.
Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe” jest organizacją nie nastawioną na
osiągnięcie zysku lecz na pomoc w rozwoju gospodarczym powiatu ropczyckosędziszowskiego, pobudzeniu inicjatyw mieszkańców powiatu z zakresu spraw społecznych,
kultury. Podejmuje, realizuje i koordynuje przedsięwzięcia gospodarcze i kulturalne mające
na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działania
samorządu

terytorialnego,

prowadzenie

działalności

wydawniczej,

szkoleniowej

i promocyjnej, współdziałanie z instytucjami, organizacjami, funduszami, administracją
lokalną i wojewódzką w zakresie rozwoju gospodarczego.
• Stowarzyszenie Ziemia Sędziszowska
Komitet Wyborczy ZIEMIA SĘDZISZOWSKA został zarejestrowany przez Komisarza
Wyborczego w Rzeszowie w dniu 22 września 2006 r. W ramach tego Stowarzyszenia
Kazimierz Kiełb uzyskał mandat Burmistrza Sędziszowa Młp. podczas wyborów
samorządowych.
• Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło
w Sędziszowie Młp.
Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną,
tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku
aktywnemu uczestnictwu w Ŝyciu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)
• Stowarzyszenie Folklorystyczne „ROCHY” w Sędziszowie Młp.
Zespół Pieśni i Tańca powstał w 1990 r. z inicjatywy Kazimierza Popielarza - dyrektora
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. Choreografem Zespołu od 15-stu
lat jest pani Krystyna Szczerbiak. Do tańca przygrywa kapela ludowa działająca przy MGOK
w Sędziszowie Młp. pod kierownictwem pana Jana Przybka. W skład zespołu wchodzi około
100 osób, dzieląc się na cztery grupy taneczne: początkująca, dziecięca (koncertowa),
gimnazjalna i studencka. Zespół koncertował wielokrotnie na scenach gminnych Ośrodków
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Kultury na terenie całej Polski, biorąc udział w przeglądach zespołów ludowych, a takŜe poza
granicami naszego państwa: Sardynia, Włochy (kilkakrotnie), Austria, Niemcy, Litwa.
• CARITAS
W Sędziszowie Małopolskim działa Parafialny Zespół Caritas. Do zadań PZC naleŜy
mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do posługi charytatywnej, rozpoznawanie potrzeb na
terenie parafii oraz organizowanie pomocy w obrębie parafii. W pierwszej kolejności chodzi
o szeroko pojęte świadectwo miłości czynnej. Członkowie PZC powinni propagować miłość
bliźniego słowem i czynem. Zadania te mogą realizować przez rozmowy i kontakty osobiste
z współparafianami, naboŜeństwa i katechezy okolicznościowe, a takŜe poprzez szerzenie
informacji o pracy charytatywnej w parafii.

1.3.6. Identyfikacja problemów

Identyfikacja problemów – sfera społeczna
• Malejący wskaźnik przyrostu naturalnego
• Ujemne saldo migracji
• Starzejące się społeczeństwo
• DuŜa ilość osób korzystających z pomocy społecznej
• DuŜa ilość osób Ŝyjących w ubóstwie
• Niska dochodowość ludności
• DuŜa ilość przestępstw
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1.4. Podstawowe dane statystyczne Sędziszowa Małopolskiego
Tabela 22.

Wyszczególnienie

Miasto Sędziszów Młp.

Gmina Sędziszów Młp.

Powierzchnia

996 ha

15.439 ha

Liczba mieszkań

2.108

5.945

Poziom zwodociągowania

95,5%

75,4%

Poziom skanalizowania

69,0%

23,2%

Poziom gazyfikacji

90,9%

71,5%

637

1.267

7.132

22.780

Przyrost naturalny

+22

+51

Saldo migracji

-51

-66

Bezrobocie

352

1.450

Przestępstwa

97

377

Wykroczenia

899

2.215

Liczba rodzin Ŝyjących w
ubóstwie

61

345

Podmioty gospodarcze
Liczba ludności

Źródło: GUS
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1.5. Analiza SWOT
Analiza potrzeb obszarów rewitalizacji oraz zagroŜeń dla realizacji programu rewitalizacji
opiera się na wykorzystaniu techniki analizy SWOT. Analiza SWOT jest jedną
z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, słuŜących do porządkowania
informacji. Technika ta jest stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego
jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej.

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej
sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):
•

S (Strengths) – mocne strony:
wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obszaru,

•

W (Weaknesses) – słabe strony:
wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obszaru,

•

O (Opportunities) – szanse:
wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru szansę korzystnej zmiany,

•

T (Threats) – zagroŜenia:
wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru niebezpieczeństwo zmiany
niekorzystnej.

Informacja, która nie moŜe być poprawnie zakwalifikowana do Ŝadnej z wymienionych grup,
jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie. Informacja strategiczna,
posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie zapisywana
w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie
czynników pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych.
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Tabela 23. Analiza SWOT – mocne i słabe strony Sędziszowa Małopolskiego

Mocne strony
• Atrakcyjne połoŜenie geograficzne
• Bliska odległość od duŜych miast:
Rzeszowa, Tarnowa, Krakowa
• PołoŜenie na trasie europejskiej E40
wschód - zachód
• Rozwinięta sieć placówek oświatowych

Słabe strony
• Zły stan techniczny dróg i infrastruktury
towarzyszącej
• Zbyt mało terenów zielonych
przeznaczonych pod rekreację
• Niezadowalający

stan

techniczny

obiektów dziedzictwa kulturowego

• DuŜa liczba osób w wieku produkcyjnym

• Niskie saldo migracji

• Rozwinięta sieć wodociągowa

• Starzejące się społeczeństwo

• Nowoczesna oczyszczalnia ścieków

• Niski poziom infrastruktury turystycznej

• Rozwinięty system transportu publicznego

i rekreacyjnej

z większymi ośrodkami (PKP, PKS)

• Zły stan sieci kanalizacji sanitarnej,

• Rozwinięta baza usług zdrowotnych –

• Niewystarczająca ilość miejsc pracy

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp.
• DuŜa liczba podmiotów gospodarczych

• Mała

zdolność

do

inwestowania

przedsiębiorstw lokalnych

• Obecność obiektów zabytkowych

• Niska siła nabywcza mieszkańców

• Dobrze rozwinięta baza sportowa

• Brak

• DuŜa ilość organizacji pozarządowych

systemu

selektywnej

zbiórki

odpadów stałych

Źródło: Opracowanie własne

50

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009 - 2015

Tabela 24. Analiza SWOT – szanse i zagroŜenia Sędziszowa Małopolskiego

Szanse
• Pozyskanie środków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
• Współpraca międzygminna i zagraniczna

ZagroŜenia
• Emigracja mieszkańców gminy,
szczególnie młodych
• Brak środków finansowych

• Rozwój oraz promocja turystyki

umoŜliwiających realizację inwestycji w

• Pozyskiwanie inwestorów wewnętrznych i

zakresie infrastruktury technicznej oraz

zewnętrznych

społecznej

• Zwiększenie aktywności mieszkańców

• Mała ilość inwestorów zewnętrznych

• Rozwój średniej i małej przedsiębiorczości

• Dalsze starzenie się społeczeństwa

• Perspektywa budowy autostrady A4

• Słabo rozwinięty sektor usług

• Rozwój transportu tranzytowego:

• Kryzys gospodarczy

osobowego i towarowego
• Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców za

• Wzrost ilości osób korzystających z
pomocy społecznej

sprawą poprawy stanu infrastruktury

• Postępująca degradacja środowiska

technicznej i społecznej

• Wzrost konkurencyjności innych gmin

• Promocja całego kraju za sprawą
EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie

• Likwidacja regionalnych połączeń
komunikacyjnych

• Dalszy rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
Źródło: Opracowanie własne
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2. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących
rozwoju przestrzenno – społeczno – gospodarczego Sędziszowa
Małopolskiego
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Młp. jest dokumentem programowym,
który integruje potrzeby społeczności obszaru rewitalizacji w zakresie ładu kulturowoekologicznego, społecznego oraz gospodarczo-infrastrukturalnego. W swoich załoŜeniach
bazuje na dokumentach i programach planistycznych będących podstawą lokalnej
i regionalnej polityki rozwoju. Zgodność LPR z innymi strategicznymi dokumentami
planistycznymi jest warunkiem koniecznym jego skutecznej realizacji.

2.1. Strategia
Operacyjny

Rozwoju

Województwa

oraz

Regionalny

Program

2.1.1.Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020
Strategia jest kluczowym dokumentem programowania rozwoju województwa do roku 2020.
Okres obowiązywania Strategii obejmuje dwie kolejne perspektywy finansowe UE. Przyjęta
Strategia realizowana będzie przede wszystkim poprzez RPO Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020
wyznacza

cele

i

działania,

słuŜące

podnoszeniu

konkurencyjności

regionu

oraz

przełamywaniu istniejących jeszcze strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych.
Celem strategicznym dokumentu jest „podniesienie krajowej i międzynarodowej
konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym
efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów
i poziomu Ŝycia ludności".
Strategia formułuje takŜe wizję rozwoju województwa podkarpackiego, która brzmi
„Województwo podkarpackie powinno stać się obszarem zrównowaŜonego rozwoju,
integrującym cele społeczne, ekologiczne i gospodarcze oraz zapewniającym moŜliwości
realizacji potrzeb społeczeństwa i osiąganie wysokiego standardu Ŝycia”.
Ramy Strategii wyznacza 8 głównych obszarów i celów strategicznych, tj.:
•

Tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie
przedsiębiorczości, zwiększanie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej regionu.

•

Poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej województwa.
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•

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich sprzyjający powstawaniu rentownych
gospodarstw rolnych oraz kreowaniu pozarolniczych źródeł dochodów.

•

Poprawa jakości środowiska oraz zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych
i wartości krajobrazowych.

•

Wszechstronny rozwój kapitału społecznego, umoŜliwiający pełne wykorzystanie
potencjału i moŜliwości rozwoju osobistego mieszkańców regionu.

•

Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, wykorzystanie potencjału turystycznego
i dziedzictwa kulturowego oraz ochrona wartości przyrodniczo – krajobrazowych.

•

Bezpieczeństwo zdrowotne ludności.

•

Integracja działań w zakresie pomocy społecznej.

Strategia wyznacza kierunki polityki regionalnej dla róŜnych poziomów administracji
samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych, którzy sięgać będą po ten
dokument w poszukiwaniu konkretnych i precyzyjnych zapisów pomocnych w procesie
decyzyjnym,

dotyczącym

przede

wszystkim

wykorzystania

finansowych

środków

publicznych. Nadrzędnym celem Strategii jest zapewnienie województwu podkarpackiemu
partnerskiej i konkurencyjnej pozycji w Polsce i Europie, w oparciu o geograficzne połoŜenie,
potencjał demograficzny, tradycje przemysłowe, walory środowiskowe, historyczne
i kulturowe.

2.1.2.

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Podkarpackiego

na lata 2007 – 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest
najwaŜniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej.
Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności
gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Cel ten realizowany będzie
poprzez zidentyfikowane osie priorytetowe określające podstawowe rozwiązania strategiczne
na poziomie regionalnym.
Program jest dokumentem przedstawiającym osie priorytetowe i kierunki działań
przewidziane do realizacji w oparciu o finansowe wsparcie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Osie priorytetowe RPO WP odpowiadają obszarom interwencji
przewidzianym do wsparcia w ramach EFRR.
Ogólny charakter zapisów Programu rozwinięty został w tzw. Uszczegółowieniu
RPO WP (Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego),

które
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stanowi kompendium wiedzy dla beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem środków
na dofinansowanie projektów.
Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, zwany dalej Uszczegółowieniem, jest dodatkowym
dokumentem uzupełniającym zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP).
Zawarte

w

nim

informacje

powinny

pomóc

potencjalnym

w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Uszczegółowienie

zawiera

beneficjentom
opis

działań

realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego, grup
potencjalnych beneficjentów oraz systemu wyboru i oceny projektów.

Oś priorytetowa 7. Spójność wewnątrzregionalna
W ramach osi wyodrębnione zostały trzy typy obszarów problemowych:
•

wymagające rewitalizacji miasta lub ich części,

•

obszary i obiekty zdegradowane m.in. w wyniku: upadku przemysłu, likwidacji
Państwowych

Gospodarstw

Rolnych,

jednostek

wojskowych,

czy

zaniechania

rozpoczętych inwestycji ze względu na przemiany społeczno-gospodarcze,
•

obszary zmarginalizowane gospodarczo charakteryzujące się niską skutecznością
w przyciąganiu firm.

Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Celem działania jest oŜywienie społeczno – gospodarcze obszarów zdegradowanych.
Realizacja załoŜeń działania ma przyczynić się do rewitalizacji obszarów zdegradowanych
poprzez

nadanie

im

nowych

funkcji

społeczno-gospodarczych oraz odwrócenie

niekorzystnej sytuacji. Realizowane będą przedsięwzięcia słuŜące adaptacji do nowych
funkcji obszarów i obiektów poprzemysłowych, popegeerowskich, powojskowych oraz
takich,

które

są wynikiem zaniechania

rozpoczętych

rewitalizacyjnych będzie oŜywienie społeczne
objętych

nimi

obszarów

i

obiektów

do

i

inwestycji. Celem projektów

gospodarcze

poprzez

dostosowanie

potrzeb gospodarczych,

społecznych,

edukacyjnych, kulturowych, turystycznych oraz mieszkalnych.
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2.2. Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy/Powiatu
2.2.1.

Strategia

Rozwoju

Społeczno-Gospodarczego

Powiatu

Ropczycko

-

Sędziszowskiego do 2009 roku

Strategia wytycza 6 głównych celów rozwoju powiatu:
1) Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
zapewniającego miejsca pracy w szczególności poprzez rozwój i modernizację rolnictwa
i obszarów wiejskich
2) Sprawne zarządzanie w samorządach gminnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego
i samorządzie powiatowym
3) Podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców
4) Kreowanie partnerstwa lokalnego
5) Zachowanie i ochrona zasobów środowiska naturalnego
6) Sprawne zarządzanie ochroną środowiska

2.2.2. Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2007-2013
Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski zawiera analizę problemów występujących
w gminie i wskazuje działania naprawcze. NajwaŜniejszym celem planu jest zapewnienie
społeczności lokalnej zrównowaŜonego rozwoju społeczno-gospodarczego, który zapewni
zaspokojenie bieŜących potrzeb mieszkańców i stworzy warunki umoŜliwiające poprawę
Ŝycia oraz moŜliwie pełne wykorzystanie wszystkich atutów miasta i gminy.

Głównymi celami strategicznymi są:
• Poprawa jakości środowiska
• Rozwinięta infrastruktura techniczna
• Poprawa warunków Ŝycia i jakości Ŝycia mieszkańców
• Kształtowanie ładu przestrzennego
• Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Sędziszów Małopolski jest spójny
w swych podstawowych zapisach ze Strategią Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski.
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2.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów
Małopolski opracowane jest zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym oraz wydane do tej ustawy przepisy wykonawcze.
Zadaniem Studium wynikającym z wymienionych przepisów prawa jest:
•

określenie celów i kierunków polityki przestrzennej państwa na terenie gminy
z jednoczesnym dostosowaniem ich do uwarunkowań lokalnych

•

koordynowanie programów zadań rządowych sporządzanych przez centralne i naczelne
organy administracji państwowej, przede wszystkim dla osiągnięcia merytorycznej
spójności i zgodności z gminną polityką przestrzenną

•

sprecyzowanie celów i kierunków polityki państwa wymagających uwzględnienia
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

•

stworzenie bazy danych i materiałów faktograficznych o gospodarowaniu przestrzenią
gminy

Czołowe miejsce zajmuje ład przestrzenny, implikujący pozostałe priorytety. Uzyskanie ładu
przestrzennego jest więc generalnym oraz uniwersalnym celem zagospodarowania obszaru
gminy. Jest przy tym interpretowane jako racjonalna organizacja jego przestrzeni w obecnych
granicach administracyjnych. Racjonalność ta opiera się przede wszystkim na jednoczesnym
respektowaniu i wzajemnym skoordynowaniu wielu odmiennych, a niekiedy sprzecznych ze
sobą motywów – czyli celów warunkujących kompleksowe zachowanie ładu przestrzennego.
Ze względu na te motywy moŜna szczególnie wyróŜnić:
•

ład ekologiczny

•

ład społeczny

•

ład ekonomiczny

•

ład funkcjonalny

•

ład estetyczny

•

ład duchowy

Ich realizacja powinna być oparta na działaniach mających bezpośredni wyraz w ustaleniach
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowiących główny instrument
realizacji celów gminnej polityki przestrzennej.
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2.4. Dokumenty dotyczące polityk w róŜnych sektorach społecznogospodarczych
2.4.1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski
na lata 2004 – 2014

Działania w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski
prowadzone są w obrębie określonych obszarów strategicznych wymienionych pod względem
waŜności dla realizacji programu według następującej kolejności:
1. Ochrona zasobów i poprawa jakości środowiska
2. Racjonalne uŜytkowanie zasobów środowiska
3. Współpracy z sąsiednimi gminami
4. Edukacja ekologiczną, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu społecznego

Działania i przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska zmierzają w kierunku poprawy
stanu

środowiska,

racjonalnego

gospodarowania

zasobami,

w

tym

ograniczenia

materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i emisji zanieczyszczeń.
Strategicznym celem polityki ekologicznej gminy jest ograniczenie szkodliwości
czynników wpływających na zdrowie i zapobieganie zagroŜeniom zdrowia. Dlatego bardzo
duŜe znaczenie ma poprawa jakości wody do picia, poprawa stanu powietrza
atmosferycznego, ochrona przed chemicznym zanieczyszczeniem gleb i wód gruntowych,
odpady komunalne i przemysłowe, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, zapobieganie
nadzwyczajnym zagroŜeniom środowiska.

2.4.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski
na lata 2004 – 2015
Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie,
poniewaŜ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska.

Cel ogólny:
Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz
wdroŜenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.
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Cele średnio- i długookresowe na lata 2007-2015
1. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niŜ 75% (wagowo) całkowitej ilości
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ( w stosunku do roku 1995), w ilości ca
1161,2 Mg,
2. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych przez
selektywną zbiórkę: 50% w roku 2010 (tj. ca 203,5 Mg), 70% w roku 2015 (tj. 284,9 Mg).
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3. Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania programu na
środowisko
Projektowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji inwestycje nie będą wywierać
wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego. Inwestycje nie wpłyną
negatywnie i nie będą oddziaływać na obszary „NATURA 2000” (nie występują na obszarze
rewitalizacji).
Na etapie realizacji inwestycji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta

Sędziszów

Młp.

nie

przewiduje

się

nadzwyczajnych

zagroŜeń.

Zgodnie

z przeprowadzoną analizą strategiczną wpływu projektowanych inwestycji stwierdza się, Ŝe
ich realizacja nie przyczyni się do trwałych zmian środowiska przyrodniczego jak równieŜ do
zmiany lokalnego krajobrazu. Planowane inwestycje nie wpłyną na pogorszenie stanu
środowiska, ani nie stworzą zagroŜenia dla jego jakości. Oddziaływanie inwestycji na
środowisko wystąpi tylko na etapie budowy i przebudowy. Będą to wpływy czasowe,
związane z pogorszeniem warunków akustycznych i wzrostem zapylenia powietrza. Wpływy
te będą całkowicie odwracalne, chwilowe – ograniczone wyłącznie do etapu prowadzonych
prac modernizacyjnych. Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko
i ludzi naleŜy w trakcie realizacji planowanych inwestycji przestrzegać prawa budowlanego,
przepisów BHP, oraz norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół
budowy.
Przyjęte w programie rewitalizacji rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne oraz
techniczne nie mają wpływu na istniejący drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, są
zgodne z obowiązującymi przepisami i normami polskimi oraz wspólnotowymi.
Realizacja projektów rewitalizacyjnych będzie zgodna z zapisami Ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227). Ustawa ta przenosi kwestie postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko ze stosownych dyrektyw do krajowego porządku prawnego. NajwaŜniejszą
dyrektywą regulującą aspekty oceny oddziaływania na środowisko jest Dyrektywa
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001).
Kwestie związane z postępowaniem OOŚ regulowane są takŜe przez rozporządzenia, w tym
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2004.257.2573 z późn. zm.).
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4. ZałoŜenia programu rewitalizacji
4.1. Okres programowania 2009 – 2015
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski został zakreślony na lata
2009-2015. Jest to okres w ramach którego przewidziano dla Polski konkretne instrumenty
finansowe za pomocą których moŜna wspierać rozwój obszarów zdegradowanych.

Wskazany okres programowania pozwala na szczegółowe określenie harmonogramu
realizacji zadań ujętych w Programie oraz koszt ich realizacji. Projekty ujęte w dokumencie
w większości mają charakter zadań wieloletnich, w części ich realizacja uzaleŜniona jest od
pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, dlatego teŜ uznano, Ŝe optymalnym
okresem planowania jest okres 2009-2015.

Dla okresu programowania opracowano szczegółowe dane o przedsięwzięciach Lokalnego
Programu

Rewitalizacji,

pozwalające

oszacować

ich

ogólne,

szacunkowe

koszty

w poszczególnych latach realizacji 2009 – 2015.

Na obecnym etapie nie moŜna przewidzieć, jakie narzędzia dostępne będą w kolejnym okresie
programowania Unii Europejskiej, dlatego teŜ w ramach LPR na lata 2009 - 2015 naleŜy
stworzyć jak najszersze moŜliwości realizacji konkretnych zadań i projektów odnowy
zdegradowanego obszaru.
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4.2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru
Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki obszaru rewitalizowanego – miasta
Sędziszów Małopolski moŜna stwierdzić, iŜ czynnikiem kwalifikującym wskazany obszar do
Lokalnego Programu Rewitalizacji jest głównie stan przestrzeni publicznej. Przestrzeń
publiczna to miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, jest to przestrzeń fizyczna,
w której moŜe znaleźć się kaŜda jednostka społeczna. Przykładami przestrzeni publicznych są
np. drogi i ulice, place, boiska, a takŜe stale dostępne róŜne budowle i budynki stanowiące
własność publiczną. Do przestrzeni publicznych moŜna takŜe zakwalifikować róŜne formy
krajobrazu przyrodniczego stanowiące własność państwową lub gminną. Przestrzenie
publiczne to takŜe przestrzenie budynków uŜyteczności publicznej, jak np. pasaŜe centrów
handlowych, hole kinowe, dworcowe, hale targowe, muzealne lub inne miejsca udostępniane
publicznie przez właściciela lub zarządcę w określonym czasie (prywatne parkingi czy
ogrodzone parki lub ogrody).

W obszarze rewitalizacji szczególnie widoczne są:
• zniszczenia nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej (np. chodniki, brak
parkingów)
• braki spowodowane długotrwałym niedoinwestowaniem i brakiem koncepcji funkcjonalnej
wielu miejsc, głównie budynków, obiektów i miejsc pełniących funkcje o charakterze
społecznym, kulturalnym, rekreacyjnym czy sportowym
• braki związane z rozwojem zasobów ludzkich
• zniszczenia lub braki związane z infrastrukturą ochrony środowiska
• zniszczenia tkanki mieszkaniowej
W obrębie proponowanego obszaru do rewitalizacji obserwuje się pogłębiającą się niską
wartość przestrzeni głównego obszaru rewitalizowanego, którym są tereny i obiekty
uŜyteczności publicznej oraz osiedla mieszkaniowe. Obecnie tereny te są zniszczone
i przestały pełnić funkcje o charakterze społecznym, kulturalnym czy rekreacyjnym.
Wszystkie działania zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sędziszów Młp.
mają przywrócić wartość przestrzeni publicznej.
Miasto planuje usprawnić stan infrastruktury towarzyszącej na swoim obszarze.
Potrzeba tych działań jest zauwaŜalna zarówno przez mieszkańców jak i odwiedzających
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miasto. Zwiększają one komfort Ŝycia mieszkańców oraz przyczyniają się do aktywizacji
gospodarczej miasta.
Kolejnym elementem, niezmiernie waŜnym dla miejscowości Sędziszów Małopolski
ze względu na jej tradycje jak i osiągnięcia oraz cele, które sobie stawia społeczność lokalna
jest budowa oraz modernizacja budynków oraz obiektów społecznych, kulturalnych,
edukacyjnych, w szczególności obiektów dostępnych dla ogółu społeczeństwa. Działania
istotne dla miasta dotyczą równieŜ poprawy funkcjonowania miejsc integracji społecznej.
Dzięki takim miejscom zwiększa się aktywność oraz zaangaŜowanie w sprawy lokalne
mieszkańców, a zwłaszcza grup wsparcia objętych programem.
DuŜych nakładów inwestycyjnych wymagają takŜe osiedla mieszkaniowe. W ten
sposób moŜna takŜe poprawić jakość Ŝycia mieszkańców oraz poprawić estetykę przestrzeni
publicznej.

Obszar rewitalizacji został zaprezentowany na następującej mapie. Jest nim Miasto Sędziszów
Małopolski. Obszar ten został podzielony na 4 tereny, na których będą przeprowadzone
inwestycje. Są to:
• teren zabytkowy wraz z centrum administracyjno – usługowym
• teren mieszkaniowy (budownictwo wysokie)
• teren mieszkaniowy (budownictwo jednorodzinne)
• tereny przemysłowe
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Mapa 7. Obszar rewitalizacji

Źródło: Urząd Miejski w Sędziszowie
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Obszar rewitalizacji został wyznaczony na podstawie następujących kryteriów:

Tabela 25. Kryteria wyznaczania obszarów rewitalizacji

Kryterium

Wskaźnik

Definicja wskaźnika

Niski wskaźnik
prowadzenia aktywności
gospodarczej
Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarki
narodowej na 100 osób

Ilość zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Porównywalnie niski
poziom wartości zasobu
mieszkaniowego
Liczba budynków
wybudowanych przed
rokiem 1989/ do ogólnej
liczby budynków (w %)
Ilość budynków
mieszkalnych powstałych
przed rokiem 1989
w relacji do ogólnej liczby
budynków mieszkalnych

Wysoki poziom
przestępczości i wykroczeń

Wysoki poziom ubóstwa i
wykluczenia

Liczba przestępstw na 1 tys.
ludności

Liczba osób korzystających
z zasiłków pomocy
społecznej
na 1 tys. ludności

Ilość stwierdzonych
przestępstw ogółem w
przeliczeniu na 1 tys.
mieszkańców

Osoby, które zgodnie z
ustawą o pomocy
społecznej są uprawnione
do ubiegania się o
przyznanie świadczenia
pienięŜnego z pomocy
społecznej

Sędziszów Młp.

6,0

87.9%

24,2

120

Podkarpackie

6,7

83,8%

19,7

83

Urząd Miejski
w Sędziszowie (2008)

NSP
(2002)

Komisariat Policji w
Sędziszowie Małopolskim
(2006)

MGOPS Sędziszów
(2006)

Źródło i rok danych
wyznaczenia
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4.3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne
L.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Teren zabytkowy

Gminny program poprawy bezpieczeństwa
drogowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I Przebudowa ulic Bednarskiej, Szkarpowej,
Kościuszki

2010

2.

Teren zabytkowy

Gminny program poprawy bezpieczeństwa
drogowego w Sędziszowie Małopolskim
Etap II - Przebudowa ulic Wyspiańskiego i ks.
Maciąga

2011

3.

Teren zabytkowy

Modernizacja budynku Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp.

2010-2011

4.

Teren zabytkowy

Remont wnętrza Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Sędziszowie Młp.

2011-2012

5.

Teren zabytkowy

Remont
Restauracji
Sędziszowie Młp

6.

Teren zabytkowy

Termomodernizacja
budynku
Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp. – etap II

2009

7.

Teren zabytkowy

Remont ogrodzenia wraz z budową boiska przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.

2012-2013

8.

Teren zabytkowy

9.

Teren zabytkowy

10.

Teren zabytkowy

11.

Teren zabytkowy

Monitoring centrum miasta Sędziszowa Młp.

2014-2015

12.

Teren zabytkowy

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w
Sędziszowie Młp. obejmująca przebudowę
instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania
oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku

2010-2011

13.

Teren zabytkowy

Budowa ogrodzenia oraz alejek na cmentarzu
komunalnym w Sędziszowie Młp.

2010-2013

14.

Teren zabytkowy

Budowa parkingu przy ul. Granickiego oraz
drogi od ul. Jana Pawła II do ul. ks. Granickiego

2011-2012

15.

Teren zabytkowy

Budowa oświetlenia przy ulicy Sportowej

16.

Teren zabytkowy

Remont budynku szpitala w Sędziszowie Młp.
wraz z budową parkingu

1.

Obszar

„Jubileuszowa”

w

Zagospodarowanie centrum ratuszowego w
Sędziszowie Młp. pod potrzeby komunikacyjne i
kulturowe
Rozbudowa budynku ul. Rynek 2 wraz z
iluminacją ratusza
Rozbudowa
i
przebudowa
budynku
pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w
Sędziszowie Młp.

2009

2009-2010
2011-2012
2009

2010
2009 - 2012
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Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
i wod-kan. w budynku hotelowym przy
ul. Sportowej 32
Wykonanie elewacji budynku i remont instalacji
w budynku gospodarczym przy ul. Rynek 10

17.

Teren zabytkowy

18.

Teren zabytkowy

19.

Teren zabytkowy

Remont elewacji budynku przy ul. Rynek 10

2011 - 2012

20.

Teren zabytkowy

Remont elewacji i wymiana pionów instalacji
wod.- kan. w budynku przy ul. Rynek 14

2011 - 2012

21.

ulic,
chodników,
miejsc
Teren mieszkaniowy Przebudowa
(budownictwo
postojowych wraz z modernizacją oświetlenia na
jednorodzinne)
Osiedlu 1000-lecia w Sędziszowie Młp.

2010-2015

22.

ulic,
chodników,
miejsc
Teren mieszkaniowy Przebudowa
(budownictwo
postojowych wraz z modernizacją oświetlenia na
jednorodzinne)
Osiedlu 500-lecia w Sędziszowie Młp.

2010-2015

23.

Teren mieszkaniowy
Budowa chodników przy ulicach: Grunwaldzkiej,
(budownictwo
Witosa, Kolbuszowskiej
jednorodzinne)

2010-2013

24.

Teren mieszkaniowy
(budownictwo
Budowa chodników przy ulicy Piłsudskiego
jednorodzinne)

2010-2013

Teren mieszkaniowy
Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 1000(budownictwo
lecia w Sędziszowie Młp.
jednorodzinne)
Modernizacja
zewnętrznego
systemu
Teren mieszkaniowy
ciepłowniczego i wod-kan zlokalizowanego na
26.
(budownictwo
terenie Osiedla Młodych w Sędziszowie
wysokie)
Małopolskim
Teren mieszkaniowy Rewitalizacja
budynków
mieszkalnych27.
(budownictwo
wielorodzinnych nr 7,8,12,15,16,18 i 19 na
wysokie)
Osiedlu Młodych w Sędziszowie Małopolskim
25.

28.

Teren mieszkaniowy
Remont budynku
(budownictwo
Sędziszowie Młp.
wysokie)

Przedszkola

nr

2

w

29. Tereny przemysłowe Budowa krytego basenu w Sędziszowie Młp.
30. Tereny przemysłowe Przebudowa budynku dworca
Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie
31. Tereny przemysłowe Młp.; Etap I - budowa połączenia ul. Fabryczna –
Gumat
Przebudowa ulicy Fabrycznej w Sędziszowie
32. Tereny przemysłowe
Młp.

2011 - 2012
2011 - 2012

2015

2009-2011

2009-2011

2010

2011-2014
2011
2009
2013-2015

Źródło: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
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4.4. Kryteria wyboru pilotaŜu i kolejność realizacji
Z przeprowadzonej analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych (w tym
potencjału własnego) oraz szans i zagroŜeń rozwoju obszaru zdegradowanego miasta
Sędziszów

Małopolski,

a

takŜe

załoŜeń

planowania

strategicznego

zawartego

w dokumentach sporządzonych przez władze gminy, wynikają priorytetowe działania
władz samorządowych, które mają być podjęte, w obszarze rewitalizacji, dla których
sporządzony jest ten program.
Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje swoim obszarem najwaŜniejsze
z punktu widzenia interesu lokalnej społeczności tereny. PilotaŜowe projekty rewitalizacyjne
ujęte w niniejszym dokumencie zostały zidentyfikowane na podstawie analizy kluczowych
płaszczyzn rozwojowych miasta oraz potrzeby interwencji, zwłaszcza władz samorządowych,
w specyficzne obszary społeczne, gospodarcze i przestrzenne na terenie rewitalizowanych
części miasta.
PilotaŜowe projekty zostały zidentyfikowane i opisane według dostępnej dokumentacji
oraz wiedzy osób, które będą odpowiedzialne za ich przyszłe wdraŜanie, a takŜe według stanu
zaawansowania ich przygotowania. Wzięto równieŜ pod uwagę moŜliwości budŜetowe władz
gminy, a takŜe organizacji i podmiotów zaangaŜowanych w ich realizację.
Zawarty w niniejszym opracowaniu zbiór pilotaŜowych projektów wskazuje na
potrzebę interwencji w określonych płaszczyznach Ŝycia społeczno-gospodarczego miasta
Sędziszów Młp. Stanowić moŜe podstawę do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych
UE.

Wskazane poniŜej kryteria są ogólnymi aspektami, którymi kierowano się i które

wpłynęły na pilotaŜ i kolejność realizacji zadań wskazanych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski.

Przy wyborze projektów oraz ustaleniu kolejności realizacji zadań wzięto pod uwagę
następujące kryteria:
•

Zgodność zapisów dokumentów programowych rozwoju gminy oraz regionu,

•

Poziom zaawansowania w przygotowaniu dokumentacji projektów w ramach
rewitalizacji,

•

Intensywność wpływu na osiągniecie zakładanych celów – spójności społecznogospodarczej,

•

Intensywność wpływu realizacji projektu na podniesienie walorów i atrakcyjności
terenów zdegradowanych,
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•

Powiązanie z innymi projektami dotyczącymi rozwoju przestrzennego, społecznego
i gospodarczego,

•

Akceptacja społeczna i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców,

•

Określone zasoby finansowe,

•

MoŜliwość uzyskania współfinansowania ze źródeł zewnętrznych.

4.5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć
Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym załącznikiem w przypadku aplikowania
o środki zewnętrzne na realizację zawartych w nim zadań.
Priorytetowym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest ogólny wzrost
społeczno - gospodarczy. Koncepcja ta ma charakter długoterminowy. W wyniku jej
realizacji powstaną następujące efekty, których miernikiem są oczekiwane wskaźniki
produktów i rezultatów.
Produkt to bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być
osiągnięty w trakcie „Ŝycia” projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a przez
to celów bezpośrednich. Wskaźniki produktu odnoszą się do działalności. Liczone są
w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi czy ilość
firm, które uzyskały pomoc).
Rezultat jest fizycznym efektem osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośrednim
wpływem zrealizowanych działań - stworzonych produktów. Rezultat osiągany jest
natychmiast po realizacji projektu i określa zmiany jakie nastąpiły u beneficjentów.
Wskaźniki

rezultatu

odpowiadają

bezpośrednim

z

natychmiastowych

efektów

wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach dotyczących
beneficjentów. Wskaźniki te mogą przybierać formę wskaźników materialnych
(skrócenie czasu podróŜy, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków
drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora
prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu).
PoniŜej zestawiono przykładowe wskaźniki realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009 – 2015. Na kilkuletni okres
planowania trudno określić szczegółowe miary wskaźników.
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Tabela 26. Wskaźniki produktu i rezultatu inwestycji na obszarze rewitalizowanym

l.p.

Obszar

1.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

2.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

3.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Modernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Sędziszowie Młp.

4.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Remont wnętrza Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Sędziszowie Młp.

5.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Remont Restauracji „Jubileuszowa” w Sędziszowie Młp

6.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w
Sędziszowie Młp. – etap II

7.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Remont ogrodzenia wraz z budową boiska przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.

Liczba wybudowanych
obiektów sportowych

8.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Zagospodarowanie centrum ratuszowego w Sędziszowie
Młp. pod potrzeby komunikacyjne i kulturowe

Powierzchnia
zagospodarowanego
obszaru

9.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Rozbudowa budynku ul. Rynek 2 wraz z iluminacją ratusza

10.
11.

Obszar ochrony
konserwatorskiej
Obszar ochrony
konserwatorskiej

Nazwa zadania
Gminny program poprawy bezpieczeństwa drogowego w
Sędziszowie Małopolskim. Etap I - Przebudowa ulic
Bednarskiej, Szkarpowej, Kościuszki
Gminny program poprawy bezpieczeństwa drogowego w
Sędziszowie Małopolskim
Etap II - Przebudowa ulic Wyspiańskiego i ks. Maciąga

Rozbudowa i przebudowa budynku pogrzebowego na
cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Młp.
Monitoring centrum miasta Sędziszowa Młp.

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Długość przebudowanej
drogi

Liczba osób korzystających z
infrastruktury drogowej

Długość przebudowanej
drogi

Liczba osób korzystających z
infrastruktury drogowej

Liczba zmodernizowanych
budynków
Powierzchnia
wyremontowanych
pomieszczeń
Powierzchnia
wyremontowanych
pomieszczeń
Powierzchnia obiektów
objętych
termomodernizacją

Liczba osób korzystających z
obiektów infrastruktury
kulturalnej
Liczba osób korzystających z
obiektów infrastruktury
kulturalnej
Liczba osób korzystających z
obiektów infrastruktury
turystycznej
Ilość zaoszczędzonej energii
Liczba osób korzystających z
obiektów infrastruktury
sportowej
Liczba nowych ofert
programowych w zakresie
kultury i turystyki

Liczba zmodernizowanych Liczba powstałych podmiotów
budynków
gospodarczych
Liczba zmodernizowanych Liczba osób korzystających z
budynków
zmodernizowanych obiektów
Powierzchnia poddana
Liczba osób na terenie
monitoringowi
poddanym monitoringowi
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12.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Sędziszowie
Młp. obejmująca przebudowę instalacji elektrycznej i
centralnego
ogrzewania
oraz
docieplenie
ścian
zewnętrznych budynku

13.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Budowa ogrodzenia oraz alejek na cmentarzu komunalnym
w Sędziszowie Młp.

14.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Budowa parkingu przy ul. Granickiego oraz drogi od ul.
Jana Pawła II do ul. ks. Granickiego

15.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Budowa oświetlenia przy ulicy Sportowej

16.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Remont budynku szpitala w Sędziszowie Młp. wraz z
budową parkingu

17.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wod.- kan. w
budynku hotelowym przy ul. Sportowej 32

18.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Wykonanie elewacji budynku i remont instalacji w budynku
gospodarczym przy ul. Rynek 10

19.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Remont elewacji budynku przy ul. Rynek 10

20.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Remont elewacji i wymiana pionów instalacji wod.- kan. w
budynku przy ul. Rynek 14

Teren mieszkaniowy
(budownictwo
jednorodzinne)
Teren mieszkaniowy
(budownictwo
jednorodzinne)
Teren mieszkaniowy
(budownictwo
jednorodzinne)

Przebudowa ulic, chodników, miejsc postojowych wraz z
modernizacją oświetlenia na Osiedlu 1000-lecia w
Sędziszowie Młp.
Przebudowa ulic, chodników, miejsc postojowych wraz z
modernizacją oświetlenia na Osiedlu 500-lecia w
Sędziszowie Młp.

21.

22.

23.

Budowa chodników przy ulicach: Grunwaldzkiej, Witosa,
Kolbuszowskiej

Powierzchnia obiektów
objętych
termomodernizacją

Ilość zaoszczędzonej energii

Powierzchnia
zagospodarowanych
terenów zielonych
Liczba utworzonych miejsc
parkingowych

Ilość osób korzystających z
utworzonych terenów
zielonych
Ilość osób korzystających z
utworzonych parkingów

Liczba nowych punktów
oświetleniowych
Powierzchnia
wyremontowanych
pomieszczeń
Efektywność ogrzewania
pomieszczeń

Ilość osób korzystających z
oświetlonej powierzchni
Ilość osób korzystających z
infrastruktury społecznej
Ilość zuŜytego gazu

Liczba petentów
korzystających z obiektów
infrastruktury społecznej
Liczba petentów
Poprawa wyglądu i estetyki
korzystających z obiektów
budynku
infrastruktury społecznej
Liczba osób mieszkających w
Poprawa wyglądu i estetyki
budynkach poddanych
budynku
renowacji
Poprawa wyglądu i estetyki
budynku

Powierzchnia poddana
rewitalizacji

Ilość utworzonych miejsc pracy
na terenie rewitalizowanym

Powierzchnia poddana
rewitalizacji

Ilość utworzonych miejsc pracy
na terenie rewitalizowanym

Długość wybudowanych
chodników

Ilość osób korzystających z
wybudowanych chodników
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24.

25.

26.

27.

28.

Teren mieszkaniowy
(budownictwo
jednorodzinne)
Teren mieszkaniowy
(budownictwo
jednorodzinne)
Teren mieszkaniowy
(budownictwo
wysokie)
Teren mieszkaniowy
(budownictwo
wysokie)
Teren mieszkaniowy
(budownictwo
wysokie)

Budowa chodników przy ulicy Piłsudskiego

Długość wybudowanych
chodników

Ilość osób korzystających z
wybudowanych chodników

Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 1000-lecia w
Sędziszowie Młp.

Powierzchnia
wybudowanych obiektów
rekreacyjnych

Ilość dzieci korzystających z
wybudowanych obiektów

Ilość zmodernizowanych
obiektów

Ilość osób objętych
zmodernizowanym systemem

Powierzchnia poddana
rewitalizacji

Ilość utworzonych miejsc pracy
na terenie rewitalizowanym

Modernizacja zewnętrznego systemu ciepłowniczego i wod.kan. zlokalizowanego na terenie Osiedla Młodych w
Sędziszowie Małopolskim
Rewitalizacja budynków mieszkalnych-wielorodzinnych nr
7,8,12,15,16,18 i 19 na Osiedlu Młodych w Sędziszowie
Małopolskim
Remont budynku Przedszkola nr 2 w Sędziszowie Młp.

29.

Tereny przemysłowe Budowa krytego basenu w Sędziszowie Młp.

30.

Tereny przemysłowe Przebudowa budynku dworca

31.

Tereny przemysłowe

32.

Tereny przemysłowe Przebudowa ulicy Fabrycznej w Sędziszowie Młp.

Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Młp.; Etap I budowa połączenia ul. Fabryczna – Gumat

Liczba osób korzystających z
obiektów infrastruktury
społecznej
Liczba osób korzystających z
Liczba wybudowanych
obiektów infrastruktury
obiektów sportowych
sportowej
Liczba osób korzystających z
Liczba zmodernizowanych
obiektów infrastruktury
budynków
transportowej
Długość wybudowanej
Liczba osób korzystających z
drogi
infrastruktury drogowej
Długość przebudowanej Liczba osób korzystających z
drogi
infrastruktury drogowej

Liczba zmodernizowanych
budynków
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4.6. Cele ogólne i szczegółowe programu rewitalizacji
Cel ogólny LPR:
Poprawa

jakości

Ŝycia

mieszkańców

poprzez

budowę,

odnowę

i zagospodarowanie terenów i obiektów na obszarze rewitalizowanym
Cele strategiczne:
Cel strategiczny 1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

Działania:
• Budowa oraz przebudowa dróg i ulic oraz infrastruktury towarzyszącej
• Modernizacja bazy edukacyjnej i zdrowotnej
• Rozwój infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska
Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
miasta

Działania:
• Rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym,
• Budowa i modernizacja publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych oraz zagospodarowanie terenów
• Poprawa bezpieczeństwa za sprawą monitoringu centrum miasta
Cel strategiczny 3. Poprawa warunków zamieszkania poprzez odnowę zdegradowanej
tkanki miejskiej

Działania:
• Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych

72

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009 - 2015

5. Plan działań przestrzennych, gospodarczych, i społecznych
w okresie 2009-2015 na obszarze rewitalizowanym
Planowane w latach 2009-2015 działania na obszarze zdegradowanym podzielono na
trzy kategorie: przestrzenne, gospodarcze i społeczne.
Działania przestrzenne mają na celu kształtowanie nowego ładu przestrzennego
obszaru rewitalizowanego i integrację zdegradowanych terenów powojskowych.
Porządkowanie "starej tkanki urbanistycznej", wprowadzanie nowych elementów
architektonicznych jest takŜe sposobem promocji nowego wizerunku gminy. Do działań
przestrzennych zalicza się m.in.: rozwój infrastruktury technicznej, a takŜe rozwój
infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej.
Działania gospodarcze to m.in.: wsparcie przedsiębiorczości czy działania dotyczące
rozwoju turystyki oraz innych sektorów gospodarki. Działania gospodarcze prowadzą do
pozytywnych

skutków

ekonomicznych

takich

jak:

wzrost

dochodu

firm,

wzrost

oddziaływania na rozwój róŜnych działalności lokalnych, oŜywienie Ŝycia społecznogospodarczego, pobudzenie aktywności lokalnych środowisk, stworzenie nowych miejsc
pracy.
Działania społeczne to przede wszystkim rozwój zasobów ludzkich, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, tworzenie równych szans, zapobieganie zjawisku bezrobocia czy
aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieŜowych.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski określono
następujące cele szczegółowe – priorytety:
•

przestrzenne:
 rozwój infrastruktury technicznej,
 rozwój transportu,
 rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej.

•

gospodarcze:
 rozwój turystyki.

•

społeczne:
 rozwój zasobów ludzkich,
 walka z patologiami społecznymi,
 tworzenie równych szans,
 aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieŜowych.
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L.p.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Obszar

Rodzaj działania

Nazwa zadania

Gminny program poprawy bezpieczeństwa
Obszar ochrony
drogowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I Przestrzenne
konserwatorskiej
Przebudowa ulic Bednarskiej, Szkarpowej,
Kościuszki
Gminny program poprawy bezpieczeństwa
Obszar ochrony
drogowego w Sędziszowie Małopolskim
Przestrzenne
konserwatorskiej
Etap II - Przebudowa ulic Wyspiańskiego i ks.
Maciąga
Obszar ochrony
Modernizacja budynku Miejsko – Gminnego
Przestrzenne, społeczne
konserwatorskiej
Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp.
Obszar ochrony
Remont wnętrza Miejsko-Gminnego Ośrodka
Przestrzenne, społeczne
konserwatorskiej
Kultury w Sędziszowie Młp.
Obszar ochrony
konserwatorskiej

Przestrzenne,
gospodarcze

Remont Restauracji „Jubileuszowa” w
Sędziszowie Młp

Obszar ochrony
Termomodernizacja budynku Szkoły
Przestrzenne, społeczne
konserwatorskiej
Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp. – etap II
Obszar ochrony
Remont ogrodzenia wraz z budową boiska przy
Przestrzenne, społeczne
konserwatorskiej
Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.
Zagospodarowanie centrum ratuszowego w
Obszar ochrony
Społeczne, gospodarcze Sędziszowie Młp. pod potrzeby komunikacyjne i
konserwatorskiej
kulturowe
Obszar ochrony
Rozbudowa budynku ul. Rynek 2 wraz z
Przestrzenne, społeczne
konserwatorskiej
iluminacją ratusza
Rozbudowa i przebudowa budynku
Obszar ochrony
Przestrzenne
pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w
konserwatorskiej
Sędziszowie Młp.
Obszar ochrony
Społeczne
Monitoring centrum miasta Sędziszowa Młp.
konserwatorskiej

Okres realizacji Kwota inwestycji

Instytucja
finansująca uczestnicząca

2010

1 824 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

2011

150 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

2010-2011

743 000 zł

2011-2012

1 500 000 zł

2009

2 000 000 zł.

2009

298 000 zł

2012-2013

150 000 zł

2009-2010

650 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

2011-2012

300 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

2009

154 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

2014-2015

100 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

Gmina Sędziszów
Małopolski
Gmina Sędziszów
Małopolski
Gminna
Spółdzielnia
„Samopomoc
Chłopska"
Gmina Sędziszów
Małopolski
Gmina Sędziszów
Małopolski
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Obszar ochrony
12.
konserwatorskiej

Przestrzenne

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w
Sędziszowie Młp. obejmująca przebudowę
instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania
oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku

2010-2011

733 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

13.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Przestrzenne

Budowa ogrodzenia oraz alejek na cmentarzu
komunalnym w Sędziszowie Młp.

2010-2013

300 000 zł

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej,
Gmina Sędziszów
Małopolski

14.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Przestrzenne

Budowa parkingu przy ul. Granickiego oraz drogi
od ul. Jana Pawła II do ul. ks. Granickiego

2011-2012

500 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

15.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Przestrzenne

Budowa oświetlenia przy ulicy Sportowej

2010

60 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

16.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Przestrzenne

Remont budynku szpitala w Sędziszowie Młp.
wraz z budową parkingu

2009 - 2012

1 000 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski,
Starostwo
Powiatowe w
Ropczycach

17.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Przestrzenne

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i
wod.- kan. w budynku hotelowym przy ul.
Sportowej 32

2011 - 2012

65 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

18.

Obszar ochrony
Wykonanie elewacji budynki i remont instalacji w
Przestrzenne, społeczne
konserwatorskiej
budynku gospodarczym przy ul. Rynek 10

2011 - 2012

95 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

19.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Przestrzenne

Remont elewacji budynku przy ul. Rynek 10

2011 - 2012

65 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

20.

Obszar ochrony
konserwatorskiej

Przestrzenne

Remont elewacji i wymiana pionów instalacji
wod.kan. w budynku przy ul. Rynek 14

2011 - 2012

250 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski
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21.

22.

Teren
mieszkaniowy
(budownictwo
jednorodzinne)
Teren
mieszkaniowy
(budownictwo
jednorodzinne)

Przestrzenne

Przebudowa ulic, chodników, miejsc
postojowych wraz z modernizacją oświetlenia na
Osiedlu 1000-lecia w Sędziszowie Młp.

2010-2015

2 195 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

Przestrzenne

Przebudowa ulic, chodników, miejsc
postojowych wraz z modernizacją oświetlenia na
Osiedlu 500-lecia w Sędziszowie Młp.

2010-2015

465 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

23.

Teren
mieszkaniowy
(budownictwo
jednorodzinne)

Przestrzenne

Budowa chodników przy ulicach: Grunwaldzkiej,
Witosa, Kolbuszowskiej

2010-2013

3 500 000 zł

24.

Teren
mieszkaniowy
(budownictwo
jednorodzinne)

Przestrzenne

Budowa chodników przy ulicy Piłsudskiego

2010-2013

1 000 000 zł

25.

Teren
mieszkaniowy
(budownictwo
jednorodzinne)

Przestrzenne,
społeczne

Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 1000lecia w Sędziszowie Młp.

2015

50 000 zł

26.

Teren
mieszkaniowy
(budownictwo
wysokie)

Przestrzenne

Modernizacja zewnętrznego systemu
ciepłowniczego i wod-kan zlokalizowanego na
terenie Osiedla Młodych w Sędziszowie
Małopolskim

2009-2011

27.

Teren
mieszkaniowy
(budownictwo
wysokie)

Przestrzenne

Rewitalizacja budynków mieszkalnychwielorodzinnych nr 7,8,12,15,16,18 i 19 na
Osiedlu Młodych w Sędziszowie Małopolskim

2009-2011

950 000 zł

720 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski,
Marszałek
Województwa
Podkarpackiego
Gmina Sędziszów
Małopolski,
Starostwo
Powiatowe w
Ropczycach
Gmina Sędziszów
Małopolski
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Osiedle
Młodych” 16/1 w
Sędziszowie Młp.
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Osiedle
Młodych” 16/1 w
Sędziszowie Młp.
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28.

29.
30.

Teren
mieszkaniowy
(budownictwo
wysokie)
Tereny
przemysłowe
Tereny
przemysłowe

Przestrzenne,
społeczne

Remont budynku Przedszkola nr 2 w Sędziszowie
Młp.

Przestrzenne,
gospodarcze

Budowa krytego basenu w Sędziszowie Młp.

Przestrzenne, społeczne Przebudowa budynku dworca

31.

Tereny
przemysłowe

Przestrzenne,

32.

Tereny
przemysłowe

Przestrzenne

Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie
Młp.; Etap I - budowa połączenia ul. Fabryczna –
Gumat
Przebudowa ulicy Fabrycznej w Sędziszowie
Młp.

Gmina Sędziszów
Małopolski

2010

100 000 zł

2011-2014

15 000 000 zł

2011

500 000 zł

2009

2 000 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

2013-2015

100 000 zł

Gmina Sędziszów
Małopolski

Gmina Sędziszów
Małopolski
Gmina Sędziszów
Małopolski
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6. Plan finansowy realizacji inwestycji na lata 2009 – 2015
Plan finansowy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009 – 2015 jest sumą
planowanych nakładów w rozbiciu na źródła finansowania.
Tabela 27.

Rok

Łączna kwota
wydatków

Środki własne
(budŜet)

Środki zewnętrzne
(UE, prywatne,inne)

Rok 2009

5 583 666,67

1 395 916,67

4 187 750,00

Rok 2010

5 497 000,00

1 374 250,00

4 122 750,00

Rok 2011

8 975 500,00

2 243 875,00

6 731 625,00

Rok 2012

7 105 833,33

1 776 458,33

5 329 375,00

Rok 2013

5 501 666,67

1 375 416,67

4 126 250,00

Rok 2014

4 276 666,67

1 069 166,67

3 207 500,00

Rok 2015

576 666,67

144 166,67

432 500,00

37 517 000,00

9 379 250,00

28 137 750,00

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.

Podstawową zasadę finansowania projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Sędziszów Młp. będzie montaŜ finansowy. Preferowane będą programy, finansowane
wspólnie przez samorząd, środki sektora publicznego i środki pochodzące z funduszy
unijnych. Miasto zobowiązuje się przeznaczać corocznie w swoim budŜecie środki słuŜące
finansowaniu zadań ujętych w projektach rewitalizacji

– w całości lub części. Zakres

i wielkość finansowania będą określane w uchwale budŜetowej.
Plan finansowy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów Młp.
obejmuje zidentyfikowane w okresie opracowywania Programu planowane przedsięwzięcia
inwestycyjne w okresie 2009-2015. Ze względu na duŜą liczbę przedsięwzięć moŜliwych do
realizacji oraz długi okres planowania objęty programem wymienione projekty oraz zakres
finansowy mają jedynie charakter szacunkowy. Wielkość nakładów na poszczególne zadania
będzie uzaleŜniona m.in. od zmiany cen na rynku usług i materiałów budowlanych. Z uwagi
na zmieniające się wytyczne oraz zmiany kryteriów dofinansowania Unii Europejskiej
poziom dofinansowania oraz maksymalne limity kwot dofinansowania mogą ulec zmianie.
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Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski:
1. BudŜet Miasta i Gminy Sędziszów (środki własne miasta i gminy)
W budŜecie miasta i gminy co roku podczas prac nad budŜetem wyodrębniane zostają środki
finansowe na realizację konkretnych projektów inwestycyjnych. Procedura uchwalania
budŜetu zgodna jest z wytycznymi zawartymi w ustawie

o samorządzie terytorialnym

i gminnym oraz finansach publicznych.

2. Środki krajowe
•

budŜet państwa,

3. Środki Unii Europejskiej
•

fundusze strukturalne Unii Europejskiej, do których zaliczyć moŜna m.in.:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 – 2013

4. Środki prywatne i inne
Przy realizacji projektów w ramach LPR Miasta Sędziszów Młp. zakłada się wykorzystanie
środków przedsiębiorców prywatnych, których to tereny obejmuje ten program.

NaleŜy zaznaczyć, iŜ jakkolwiek zakłada się pozyskanie dotacji finansowej w ramach
wymienionych funduszy, przy konstrukcji budŜetu gminy uwzględnia się zabezpieczenie
100% kosztów wykonania zadania. Powoduje to wszak sytuacje, iŜ zadania przewidziane do
realizacji w określonych latach, mogą ulec przesunięciu czasowemu.
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7. System wdraŜania – wybór prawnej formy zarządzającego
programem
System wdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski jest
realizowany w oparciu o przepisy regulujące sposoby wdraŜania pomocy strukturalnej Unii
Europejskiej. Miasto i Gmina, korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych
UE zobowiązane jest przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz
rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.
Poszczególne projekty będą wdraŜane w oparciu o zasady wydatkowania środków
według źródeł ich pochodzenia. Oznacza to, Ŝe podmiot korzystający z róŜnych źródeł
finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to
w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł
krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski realizowany będzie w
horyzoncie czasowym 2009-2015, po jego zatwierdzeniu przez Radę Miejską. Po przyjęciu
dokumentu za jego właściwe wdroŜenie oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu jego
realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy gminy tj. Burmistrz Miasta i Gminy
Sędziszów Młp. Do pomocy we właściwym wdroŜeniu Programu Burmistrz dysponuje
aparatem wykonawczym, w postaci Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych
gminy.
Wśród komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Miasta Sędziszów Małopolski
najściślej zaangaŜowanych w realizację projektów wynikających z Lokalnego Programu
Rewitalizacji wskazać naleŜy:
•

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji

•

Referat Finansowy kierowany przez Skarbnika

•

Referat Podatków

•

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

•

Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

•

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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Dla obsługi projektów i zadań inwestycyjnych konieczne będzie współdziałanie
wspomnianych komórek organizacyjnych.

System wdraŜania na poziomie Urzędu Miejskiego obejmować będzie następujące działania:
•

przygotowanie dokumentacji zadań objętych Programem,

•

występowanie z wnioskami o dofinansowanie,

•

przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań,

•

kontraktowanie,

•

monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów,

•

raportowanie kwartalne i roczne,

•

przygotowanie propozycji dotyczących korekt w zakresie poszczególnych zadań,

•

prowadzenie rozliczeń finansowych,

•

prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.

•

prowadzenie cyklicznych spotkań (zamkniętych i otwartych) w celu optymalizacji
działań.

Za poszczególne zakresy zadań odpowiadają wcześniej wymienione komórki organizacyjne
Urzędu Miejskiego, zgodnie ze swoją właściwością i zakresem odpowiedzialności.
Oprócz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego we wdraŜaniu Programu
uczestniczyć będą jednostki organizacyjne działające na terenie miasta, które zgodnie ze swą
właściwością, współdziałać będą z komórkami Urzędu na etapie realizacji projektów
przestrzennych, gospodarczych i społecznych, a następnie odpowiedzialne będą za ich
późniejsze funkcjonowanie.
Warunkiem niezbędnym dla pełnego wdroŜenia Programu jest równieŜ uwzględnianie
wydatków z nim związanych w kolejnych budŜetach na lata 2009 - 2015. Za ten element
odpowiada Rada Miejska. Dlatego teŜ Burmistrz, przedkładając Radzie projekty budŜetów
powinien przetransponować do nich załoŜenia finansowe zawarte w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski przewidziane w nim na dany rok.
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski będzie pełnił Burmistrz Sędziszowa Młp.
Poprzez zarządzenie powołuje pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz horyzontalny zespół
zadaniowy ds. rewitalizacji.
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Pełnomocnik ds. rewitalizacji pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego
przygotowującego program rewitalizacji, natomiast horyzontalny zespół zadaniowy ds.
rewitalizacji składa się z pracowników Urzędu Miejskiego z róŜnych referatów niezbędnych
do przygotowania Programu Rewitalizacji (w tym osób odpowiedzialnych za budŜet gminy)
oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, a takŜe jednostek współpracujących.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:
•

zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdraŜania oraz
przebiegu realizacji projektów w ramach Programu,

•

zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami
programowymi wyŜszego rzędu,

•

zapewnienie przygotowania i wdroŜenia planu działań w zakresie informacji
i promocji Programu,

•

przygotowanie rocznych raportów nt. wdraŜania Programu, zbieranie informacji do
rocznego raportu o nieprawidłowościach,

•

dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Programu,

•

zwoływanie spotkań poszczególnych jednostek zainteresowanych określonymi
projektami.

Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca moŜe tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii
niezaleŜnych ekspertów lub usług innych instytucji.
Urząd Miejski oraz poszczególne jednostki organizacyjne miasta i gminy jako
instytucje wdraŜające Lokalny Program Rewitalizacji w ramach realizowanych działań są
odpowiedzialne za:
•

tworzenie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji
podległych - beneficjentów pomocy,

•

kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami
Programu,

•

ewentualne monitorowanie wdraŜania poszczególnych projektów,

•

zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

Istotnym elementem wdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów Młp.
jest zaangaŜowanie jak największej liczby podmiotów i jednostek współpracujących
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w procesie realizacji rewitalizacji. Dla powodzenia przedsięwzięcia waŜne jest, aby aktywnie
występowały w nim nie tylko podmioty publiczne (Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.
i jednostki organizacyjne), ale takŜe jak najliczniej podmioty społeczne (stowarzyszenia,
komitety, związki) - zrzeszające mieszkańców oraz przedsiębiorcy prywatni. Ci pierwsi
oprócz znajomości zagadnień związanych z lokalnymi problemami wnoszą doświadczenie w
pracy

na

rzecz

obszarów

zdegradowanych.

Inwestorzy

prywatni

słuŜyć

mogą

doświadczeniem w zarządzaniu inwestycją oraz wnosić nowe technologie.
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji prowadzić powinna do tzw. „efektu
dźwigni”, gdzie inwestycjom publicznym towarzyszy wzrost inwestycji prywatnych
prowadzący do oŜywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji.
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8. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
8.1. System monitoringu programu rewitalizacji oraz sposoby jego oceny
Monitorowanie to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji
finansowych i statystycznych dotyczących wdraŜania zadań, którego celem jest zapewnienie
zgodności realizacji projektów i programu rewitalizacji z wcześniej zatwierdzonymi
załoŜeniami. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów
Małopolski na lata 2009 – 2015 prowadzone będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.
W celu sprawnego i efektywnego wdraŜania Lokalnego Programu Rewitalizacji niezbędne
jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów, wchodzących w zakres Programu
oraz wydatków na ich realizację. Sam proces monitorowania obejmuje zbieranie danych,
obrazujących tempo i jakość wdraŜania projektów. SłuŜyć temu mają wcześniej
zaprezentowane wskaźniki. Za proces monitorowania i raportowania odpowiadać będzie
Burmistrz Sędziszowa Młp. poprzez pełnomocnika ds. rewitalizacji, zespół zadaniowy ds.
rewitalizacji oraz podległy mu aparatem wykonawczy w postaci Urzędu Miejskiego
i jednostek organizacyjnych. Wewnętrznie za gromadzenie danych obrazujących efekty
rzeczowe związane z wdraŜaniem Programu odpowiedzialny będzie Referat Rozwoju
Gospodarczego i Promocji, natomiast za monitorowanie wydatków odpowiedzialny będzie
Skarbnik wraz z Referatem Finansowym.
Monitorowanie efektów rzeczowych obejmować będzie skwantyfikowane dane
obrazujące postęp we wdraŜaniu Programu oraz umoŜliwi dokonanie oceny jego wykonania
w odniesieniu do celów ustalonych w Programie Rewitalizacji. Monitorowanie rzeczowe
będzie prowadzone na trzech płaszczyznach:
•

wskaźniki produktu

•

wskaźniki rezultatu

•

wskaźniki oddziaływania.

Monitorowanie finansowe obejmować będzie dane finansowe z realizacji projektów,
będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na nie środków,
w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze
środków publicznych i prywatnych.
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Burmistrz Sędziszowa Młp. jest zobowiązany do corocznego przedkładania Radzie Miejskiej
raportu monitoringowego z wdraŜania Programu. Oprócz raportu monitoringowego,
Burmistrz przedkładać będzie Radzie Miejskiej prognozę, dotyczącą wdraŜania Programu
w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych modyfikacji, która poddawana będzie
analizie kaŜdorazowo przy okazji zatwierdzania budŜetu.

Zakres przedmiotowy raportów okresowych przedkładanych przez Burmistrza Sędziszowa
Młp. powinien obejmować co najmniej:
•

przebieg procesu wdraŜania poszczególnych projektów,

•

realizację planu finansowego,

•

sposoby promocji projektów,

•

zidentyfikowane i przewidywane zagroŜenia realizacji programu.

Stanowiska wypracowywane przez Radę Miejską w przedmiocie przedkładanych raportów
z monitoringu, stanowić będą podstawę sporządzenia oceny wdroŜenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski sporządzanej na zakończenie okresu planowania.
Ocena wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji powinna zawierać następujące
elementy oraz dane:
•

rzeczywiste

oraz

zawarte

w

poszczególnych

wnioskach

daty

rozpoczęcia

i zakończenia poszczególnych projektów,
•

metody zarządzania projektami w czasie ich realizacji oraz po wdroŜeniu
poszczególnych projektów,

•

ocenę społeczną oddziaływania poszczególnych projektów,

•

szczegółowy wykaz kosztów poniesionych w fazie realizacji projektu oraz jego
funkcjonowania.
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8.2. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym,
prywatnym i organizacjami pozarządowymi
Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji słuŜyć będzie system
współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktów
i rezultatów.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski jest dokumentem otwartym
i powinien być uzupełniany poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych
w okresach

projektowania

budŜetu.

Wszelkie

postulaty

i

wnioski

przedsięwzięć

inwestycyjnych podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych do
Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjmuje Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji
oraz pełnomocnik Burmistrza ds. rewitalizacji.
Instytucja Zarządzająca i koordynująca realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
– Burmistrz Sędziszowa Młp. poprzez pełnomocnika oraz zespół zadaniowy ds. rewitalizacji,
będzie kreował i przyjmował propozycje projektów od instytucji partnerskich – instytucji
publicznych i prywatnych. Instytucja zarządzająca odpowiedzialna będzie równieŜ za
przyjmowanie rocznych sprawozdań z realizacji projektów od instytucji partnerskich
zaangaŜowanych w poszczególne, realizowane juŜ projekty.
WaŜnym elementem współpracy pomiędzy róŜnymi podmiotami będą okresowe (co
najmniej raz w roku) spotkania z instytucjami partnerskimi w celu informowania
o postępach w realizacji Programu i moŜliwościach finansowania zadań Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski będzie aktualizowany
we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi miasta zgodnie z poniŜszą
procedurą. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe procedura ta będzie realizowana kaŜdego roku, w celu
aktualizacji zamierzeń władz miasta i gminy. Roczna aktualizacja jest niezbędna wobec
następującego bardzo szybko rozwoju miasta i gminy (zwłaszcza obszaru rewitalizacji), co
pociąga za sobą zmieniające się priorytety lokalnej społeczności. Powinny one być
uwzględnione w aktualnej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Aktualizacja programu
będzie polegać na:
•

uwzględnieniu w treści Lokalnego Programu Rewitalizacji nowych projektów, które
zostały zgłoszone do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie,
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•

zbadaniu stanu realizacji projektów wpisanych do programu. JeŜeli przegląd projektów
wykaŜe, Ŝe dane przedsięwzięcie nie zostało zgłoszone do realizacji bądź wniosek został
złoŜony, lecz projekt został odrzucony – Burmistrz Gminy wnosi o aktualizację treści
programu uwzględniającą zaistniałą sytuację.

Dla właściwej realizacji, oceny i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Instytucja
Zarządzająca moŜe skorzystać z wiedzy i opinii lokalnych ekspertów (przedstawiciele
lokalnych środowisk społeczno - gospodarczych) oraz korzystać z usług innych instytucji
oraz opinii specjalistów. Pomoc organizacyjną oraz kompetencyjną mogą świadczyć
instytucje, które nie są bezpośrednio związane z omawianym obszarem, ale mogą być
pomocne w procesie rewitalizacji tj. środowiska naukowe i oświatowe oraz organizacje
społeczne i stowarzyszenia. Istotna wydaje się takŜe współpraca z podmiotami, które mogą
umoŜliwić realizację programu poprzez udzielenie poŜyczek i kredytów na działania
inwestycyjne i koncepcyjne (np. banki czy inne instytucje finansowe).
W celu zachowania aktualności opracowania prowadzony będzie stały monitoring
postępów realizowanych zgodnie z załoŜeniami programu projektów. Wynikające
z określonych względów zmiany wymagające dokonania aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji zostaną zgłoszone przez Burmistrza, a następnie omówione na posiedzeniu
Rady Miejskiej. Rada określi czas i tryb wprowadzenia określonych zmian w Lokalnym
Programie Rewitalizacji.
Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i koordynację Lokalnego Programu
Rewitalizacji oraz współpracy partnerskiej w ramach rewitalizacji będzie Burmistrz
Sędziszowa Młp., pełnomocnik ds. rewitalizacji, zespół zadaniowy ds. rewitalizacji wraz
z referatami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi miasta i gminy.

Drugą grupę podmiotów zakwalifikować naleŜy jako współwykonawców programu
rewitalizacji:
− instytucje publiczne zlokalizowane w obrębie obszaru,
− instytucje i przedsiębiorstwa (np. komunalne).

Ostatnią – trzecią grupę podmiotów stanowią partnerzy programu. Partnerzy programu mogą
wspomóc jego realizację w zakresie organizacyjnym, finansowym, doradczym czy
inwestycyjnym.
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Do tej grupy zaliczyć naleŜy:
• lokalne stowarzyszenia czy związki,
• instytucje finansowe, w tym banki,
• środowiska naukowe i oświatowe,
• przedsiębiorcy, których działalność związana jest z obszarem rewitalizacji,
• inwestorzy,
• partnerzy publiczni.
Partnerzy publiczni, którzy mogą wspomóc realizację zadań Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski to m.in.:
• gminy sąsiednie,
• Starostwo Powiatowe w Ropczycach,
• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
• Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
• Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu.
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8.3. Public relations programu rewitalizacji
WaŜnym elementem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów
Małopolski na lata 2009 - 2015 będą działania informacyjne i promocyjne Programu (public
relations).

Zadania w zakresie public relations programu rewitalizacji obejmują:
• zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o działaniach realizowanych przez
podmioty w ramach procesu rewitalizacji Miasta Sędziszów Młp.,
• zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o moŜliwościach uzyskania przez
podmioty wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych i innych środków
wspierających działania rewitalizacji w mieście,
• czytelną informację o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących
w tym zakresie procedurach,
• zapewnienie współpracy z instytucjami zaangaŜowanymi w realizację i monitorowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski w zakresie działań
informacyjnych i promocyjnych,
• inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, zwłaszcza
z wykorzystaniem mediów lokalnych i regionalnych,
• wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet czy poczta elektroniczna
w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji,
• promowanie udanych efektów współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Sędziszowie,
a powiatem

Starostwem

Powiatowym

w

Ropczycach,

sektorem

prywatnym

i

organizacjami pozarządowymi.

Public relations w ramach procesu rewitalizacji będzie realizowane poprzez następujące
instrumenty:
• spotkania propagujące informacje o moŜliwościach wykorzystania środków unijnych oraz
innych środków zewnętrznych na zadania z zakresu rewitalizacji;
• wykorzystanie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych,
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• strony internetowe – szybkie i ogólnodostępne źródło informacji dla potencjalnych
beneficjentów i instytucji o aktualnych moŜliwościach skorzystania ze wsparcia
finansowego, a dla opinii publicznej stanowić będą kompleksowe źródło informacji
o osiągnięciach w realizacji załoŜeń Lokalnego Programu Rewitalizacji
• współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi – jako kluczowy element przy realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji
• działania promocyjne i informacyjne będą prowadzone równieŜ m.in. poprzez broszury czy
ogłoszenia.

Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach wdroŜenia do realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów Młp. mają na celu:
• skuteczne poinformowanie potencjalnych zainteresowanych o moŜliwościach zgłoszenia
własnych projektów do realizacji w ramach Programu,
• podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangaŜowania miasta
w zaspokajanie potrzeb społecznych.

Lokalny

Program

Rewitalizacji

Miasta

Sędziszów

Młp.

powinien

być

rozpowszechniony wśród społeczności lokalnej poprzez jego publikację.
Zasadniczym celem public relations jest uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej
w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz
odpowiedzialności i finansowaniu. Informowanie ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści
płynące z procesu rewitalizacji.

Public relations ma zapewnić:
• dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,
• pobudzenie do wyraŜania własnych opinii.
Wszelkie działania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów Młp. na lata
2009 - 2015, które będą współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
objęte zostaną zasadami informowania i promocji zawartymi w Rozporządzeniu Rady (WE)
nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
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