OCENA AKTUALNOŚCI
I STOPNIA REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA BIERUNIA
NA LATA 2016-2020

Maj 2020 r.

1. Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie ma na celu dokonanie oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020, przyjętego Uchwałą nr III/1/2017 Rady
Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 marca 2017 r. Podstawą działań związanych z rewitalizacją obszarów
zdegradowanych jest Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2018 poz. 1398 z późn.
zm.) stwarzająca nowe podstawy do prowadzenia procesu rewitalizacji oraz wprowadzająca nowe
instrumenty wyprowadzania obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowych.
Zgodnie z art. 22 pkt. 1 wyżej wymienionej ustawy gminny program rewitalizacji podlega ocenie
aktualności i stopnia realizacji, co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny
określonym w tym programie. W marcu 2020 roku minął trzeci rok realizacji postanowień Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020.
Zgodnie z zapisami obowiązującymi w Programie niniejszy dokument został przygotowany w oparciu
o sprawozdania złożone przez interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata
2016-2020 w postaci kart realizacji projektu i stanowi syntezę zebranych informacji.

2. Gminny Program Rewitalizacji w liczbach
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3. Monitoring efektów rzeczowych GPRB
W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 (GPRB) zaplanowano
przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, obejmujące modernizację i remont infrastruktury
znajdującej się na obszarach rewitalizacji, jak również projekty nieinwestycyjne (tzn. miękkie)
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LISTA PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH
Z OBSZARÓW WYZNACZONYCH DO REWITALIZACJI
Lp.

Nazwa projektu

Wnioskodawca

Miejsce realizacji

Termin

Status projektu wg

Rzeczywisty termin

realizacji

stanu na 29.03.2020 r.

realizacji

wg GPRB
1.

„EKO - SPÓJNE SPOŁECZNIE OSIEDLE

Wspólnota

Wspólnota Mieszkaniowa

01.2016 -

HOMERA”

Mieszkaniowa

nieruchomości położonej

12.2020

nieruchomości

w Bieruniu

położonej w Bieruniu

przy ul. Homera 24, 26,

przy ul. Homera 24,

28, 30 i 32 (obszar

26, 28, 30 i 32

wyznaczony do

04.2016 – 11.2019

PROJEKT
ZREALIZOWANY

rewitalizacji)
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Homera 24, 26, 28, 30 i 32 nakładem 2 099 400,00 zł dzięki środkom własnym
i pozyskanemu kredytowi inwestycyjnemu z ING Bank Śląski zrealizowała projekt w następującym zakresie:


termomodernizacja budynku,



montaż oświetlenia energooszczędnego LED,



montaż monitoringu,



selektywna zbiórka odpadów.
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2.

Park z urządzeniami do street workout

Projekt realizowany

Teren os. Homera -

w partnerstwie:

teren zielony

Dariusz Czapiewski -

przy sklepie ABC,

radny Miasta

przed blokiem

Bierunia, Bieruński

przy ul. Homera 18

Ośrodek Sportu

(obszar wyznaczony

i Rekreacji, Gmina

do rewitalizacji)

2016

07.2016

PROJEKT
ZREALIZOWANY

Bieruń
Gmina Bieruń dzięki środkom własnym w wysokości 16 483,23 zł zrealizowała przedmiotowy projekt w następującym zakresie:


montaż urządzeń do street workoutu,



montaż ławki parkowej,



montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,



uporządkowanie terenu.
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3.

Modernizacja infrastruktury budynku

Wspólnota

Wspólnota

na obszarze wyznaczonym

Mieszkaniowa

Mieszkaniowa

do rewitalizacji

nieruchomości

nieruchomości

położonej w Bieruniu

położonej w Bieruniu

przy

przy

ul. Oświęcimskiej 400

ul. Oświęcimskiej 400

01.2014 - 12.2017

09.2017

PROJEKT
ZREALIZOWANY

(obszar wyznaczony
do rewitalizacji)
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Oświęcimska 400 dzięki środkom własnym w wysokości 510 481,44 zł zrealizowała
przedmiotowy projekt w następującym zakresie:


termomodernizacja budynku,



instalacja monitoringu.
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4.

Wspólnie raźniej

Miejski Ośrodek

Osiedla Homera

Pomocy Społecznej

(obszar wyznaczony

w Bieruniu

do rewitalizacji)

09.2016 - 09.2018

PROJEKT
ZREALIZOWANY
CZĘŚCIOWO

Projekt w formie zgłoszonej na podstawie formularza karty projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu na etapie opracowywania Programu nie
został zrealizowany w całości. Zrealizowany został częściowy zakres zadań przewidzianych w projekcie.
W ramach tego projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu realizował działania w Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym
„Nadzieja” w Bieruniu przy ul. Homera 34 do dnia 14 września 2018, tj. do dnia rozpoczęcia modernizacji hali sportowej i świetlicy. W tym też okresie w świetlicy
działał „Klub Młodzieżowy”, gdzie młodzież w wieku 16-25 lat miała zapewnione zajęcia eliminujące zachowania nieakceptowane społecznie, wzmacniające więzi
rodzinne oraz możliwość nabycia lub wzrostu kompetencji zawodowych poprzez umiejętności pisania CV, listów motywacyjnych, zachowania podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.
Celem „Kluby Młodzieżowego” było:
- eliminowanie zachowań ryzykownych wśród młodzieży,
- wzrost poczucia przynależności w rodzinie - poprawa komunikacji, budowanie więzi,
- dostarczanie wiedzy na temat pisania CV i listów motywacyjnych, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań młodzieży,
- integracja młodzieży poprzez gry i zabawy interakcyjne wzmacniające więzi w grupie,
- udział młodzieży w imprezach okolicznościowych,
- minimalizowanie braków wychowawczych przejawianych przez młodych ludzi,
- nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz dostrzegania przez młodzież swoich mocnych stron,
- wspomaganie relacji rodzic - dziecko,
- pomoc w nauce oraz niwelowanie braków szkolnych,
- dostarczanie wiedzy na temat otaczających klubowiczów zjawisk społecznych,
- propagowanie alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek,
- tworzenie sytuacji promujących zdrowy styl życia klubowiczów oraz innych ludzi,
- zapewnienie aktywnego spędzania czasu wolnego.
Projekt sfinansowano w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
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5.

Możemy więcej

Miejski Ośrodek

Osiedla Chemików

Pomocy Społecznej

(obszar wyznaczony

w Bieruniu

do rewitalizacji)

09.2016 – 09.2020

PROJEKT
ZREALIZOWANY
CZĘŚCIOWO

Projekt w formie zgłoszonej na podstawie formularza karty projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu na etapie opracowywania Programu nie
został zrealizowany w całości. Zrealizowany został częściowy zakres zadań przewidzianych w projekcie w ramach działania MOPS Bieruń i funkcjonowania Świetlicy
Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Radość”. W ramach realizacji zadań przewidzianych w projekcie podjęte zostały działania przez MOPS Bieruń
w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz seniorów. W Dziennym Domu „Senior+” zainicjowała swoje działanie Świetlica Wsparcia Dziennego
o Charakterze Opiekuńczym „Radość”, której działania skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Jej celem jest:
- wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej, zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych
demoralizacją,
- zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci,
- poprawa społecznego funkcjonowania dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie,
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
- objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką, zajęciami wychowawczymi oraz profilaktycznymi,
- pomoc w nauce dzieciom z trudnościami uczenia się i przyswajania wiedzy,
- organizacja czasu wolnego, zabaw sportowych oraz rozwoju zainteresowań podopiecznych.
Działania Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Radość” sfinansowane zostały ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
6.

Kompleksowa rewitalizacja terenów

Gmina Bieruń wraz

Osiedle Homera,

zdegradowanych na obszarze Miasta

ze Stowarzyszeniem

Osiedle Chemików,

Bierunia w celu rozwiązywania

Miłośników Ziemi

teren Paciorkowców

problemów Społecznych

Bieruńskiej „Porąbek”

2016 - 2020

PROJEKT
NIEZREALIZOWANY

w Bieruniu
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Projekt zakładał rozwiązywanie problemów społecznych poprzez szereg szkoleń, które zwiększą wiedzę i umiejętności mieszkańców zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Kompleksowy projekt obejmował m.in. rewitalizację zdegradowanych budynków użyteczności społecznej oraz utworzenie parku tematycznego
związanego z innowacyjnym wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł (OZE). Budowa na usypanych kopcach farmy fotowoltaicznej służyłaby do zasilania
znajdującego się tam parku z elementami małej architektury i infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Skomponowane miało to zostać z wystawami geologicznymi.
Pozostała wyprodukowana energia byłaby odsprzedawana do sieci energetycznej. Mieszkańcy rewitalizowanych terenów znaleźliby miejsca pracy oraz zdobyliby
umiejętności związane z obsługą innowacyjnych rozwiązań służących do produkcji energii oraz zagospodarowania zdegradowanego terenu. Osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym najpierw znalazłyby pracę przy budowie farmy fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniu pozostałego terenu elementami małej
architektury, sportowo-rekreacyjnymi i ewentualnymi wystawami geologicznymi, a następnie przy ich bieżącym funkcjonowaniu.
7.

Modernizacja i remont budynku przy

Stowarzyszenie

ul. Chemików 139 na osiedlu

Miłośników 600-

Chemików wraz z zagospodarowaniem

letniego Bierunia,

przyległego otoczenia, w celu

Gmina Bieruń

ul. Chemików 139,
43-150 Bieruń

2016-2019

zaadoptowania budynku na potrzeby
utworzenia infrastruktury społecznej

10.2017 – 12.2017

PROJEKT
ZREALIZOWANY

(Dzienny Dom Pobytu osób starszych
oraz świetlica środowiskowa dla dzieci
młodzieży)
Gmina Bieruń dzięki dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł I Utworzenie lub wyposażenie
placówki „Senior+” (edycja 2017) zrealizowała zadanie pn. „Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Chemików 139 w Bieruniu”.
Całkowity koszt zadania wyniósł 680 995,97zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 300 000,00 zł.
Wykonany zakres projektu:


roboty rozbiórkowe, murowe i tynkarskie,



roboty posadzkowe i płytkarskie, wykończeniowe, malarskie i porządkowe,



roboty związane z wykonaniem wejścia frontowego,



roboty związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej,



roboty związane z wymianą c.o., kanalizacji, instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatycznej oraz instalacji przywoławczej.
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W ramach projektu zakupione zostały meble do pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+”, kuchnię wyposażono w sprzęt AGD oraz akcesoria kuchenne,
wyremontowane zostało zaplecze sanitarne, zakupiono w pełni wyposażone stanowisko komputerowe, sprzęt do ćwiczeń (rowerek treningowy, materace,
drabinki) oraz wyposażenie biblioteczki.

Dzięki dofinansowaniu udzielonemu latach 2018-2020 w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania
placówki „Senior+” (edycja 2018, 2019, 2020), Gmina Bieruń prowadzi Dzienny Dom „Senior+”. Celem jego działalności jest w szczególności zapewnienie wsparcia
seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej,
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obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności
od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego
czasu, ich zaktywizowanie i zaangażowanie w różnego typu działania.
8.

Remont Domu Kultury „GAMA”

Stowarzyszenie

na osiedlu Chemików (ul. Chemików

Miłośników 600-

45) i zagospodarowanie otoczenia

letniego Bierunia,

budynku w celu zaadoptowania

Gmina Bieruń

ul. Chemików 45,
43-150 Bieruń

11.2015 - 12.2018

2017-2019
PROJEKT
ZREALIZOWANY

budynku na potrzeby utworzenia
centrum kulturalno - edukacyjnego
Na realizację projektu Gmina Bieruń pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosiła ponad 1 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej
w wysokości 85 %.
Wykonany zakres projektu:


ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnic,



wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej,



wykonanie nowych otworów wentylacyjnych stropodachu,



montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników i zadaszeń,



wykonanie wokół budynku opaski z płyt betonowych,



remont wejścia głównego wraz z wymianą balustrady, montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych, remont bocznych wejść do budynku,



uporządkowanie znajdujących się na elewacji instalacji alarmowej, nagłośnienia, oświetlenia, monitoringu,



wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz zasilania wodnej nagrzewnicy powietrza centrali wentylacyjnej,



wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali głównej oraz sceny z zapleczem w budynku,



wykonanie iluminacji elewacji budynku.

11

Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Kultury „Gama” przyczyniła się do obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzania
budynku, co w następstwie zmniejszy emisję szkodliwych substancji do środowiska. Natomiast widocznym efektem tego długo wyczekiwanego remontu jest
nowoczesna elewacja, która w istotny sposób wpłynęła na poprawę estetyki obiektu. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W odświeżonych
salach odbywają się zajęcia dla mieszkańców, organizowane są koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne oraz występy kabaretów. Na parterze znajduje się
sala widowiskowa mieszcząca 300 osób, z dużą sceną o wymiarach 8m x 6m wraz z garderobami oraz podstawowym nagłośnieniem i oświetleniem. Bezpośrednio
po wejściu do budynku znajduje się hol, gdzie odbywają się wystawy, wernisaże. Pierwsze piętro zajmuje sala plastyczna, sala nauki gry na instrumentach
muzycznych, pomieszczenie biurowe oraz balkon na widownię. W piwnicach znajduje się pracownia ceramiczna oraz sale prób dla zespołów muzycznych. Dom
Kultury „Gama” to siedziba zespołów: „Mixer Band”, „Metamenardi”, grup teatralnych: „Fantom”, „Teatr dla Dorosłych” oraz dziecięcych grup baletowych.
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9.

Remont i nadbudowa budynku hali

Gmina Bieruń

Sala gimnastyczna.

sportowej i świetlicy środowiskowej

Bieruński Ośrodek

Świetlica

wraz z otoczeniem w celu zwiększenia

Sportu i Rekreacji

środowiskowa MOPS

aktywizacji społeczno - gospodarczej

– świetlica

ludności zamieszkującej obszary

„NADZIEJA”

zdegradowane i rewitalizacji

ul. Homera 34

2018-2019

09.2018 – 01.2020

PROJEKT
ZREALIZOWANY

43-150 Bieruń
(obszar wyznaczony
do rewitalizacji)
Całość inwestycji realizowanej w budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ulicy Homera opiewała na kwotę ponad 5 milionów złotych. Na realizację
projektu Gmina Bieruń pozyskała dofinansowanie z:


Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze środków
Unii Europejskiej w wysokości 85 % oraz z budżetu państwa z kontraktu terytorialnego w wysokości 10%,



Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu
w wysokości 253 200,00 zł.

Zakres projektu obejmował remont i nadbudowę budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera 34 w Bieruniu. W ramach
pomieszczeń przeznaczonych na działalność świetlicy powstała sala główna, sala komputerowa wyposażona w stanowiska komputerowe, pomieszczenie
administracyjne świetlicy wyposażone w niezbędne umeblowanie, pomieszczenie kuchenne wraz z wyposażeniem, zaplecze sanitarne (toalety) oraz szatnia.
Wszystkie w/w pomieszczenia znajdują się na parterze zmodernizowanego budynku. W obrębie hali sportowej powstała sala ćwiczeń o pow. 162,16 m

2

zaadaptowana na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu sportów walki.
W ramach dofinansowania uzyskanego z Ministerstwa Sportu zamontowano ścianki wspinaczkowe na kilku ścianach hali - na jednej ze ścian zabudowano ścianki
wspinaczkowe dla dzieci, ściankę wspinaczkową dla osób początkujących oraz ściankę do wspinana bez asekuracji. W obiekcie znajdują się również prawie 15metrowe ściany wspinaczkowe dla zaawansowanych wspinaczy, ściana do wspinania na czas oraz MoonBoard. Jedno z pomieszczeń nadbudowanych nad świetlicą
środowiskową zostało zaadoptowane na bulderownię, czyli miejsce treningów wspinaczy, służące do wspinania bez asekuracji.
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W ramach gruntownej przebudowy starego i niszczejącego budynku na osiedlu Homera (obiektu pozostałego po funkcjonującej tu lata temu jednostce wojskowej)
powstało nowoczesne "Centrum Sportowe Homera ADRENALINA", który pełnić będzie funkcję nowoczesnego centrum wspinaczkowego oraz centrum sportów

14

walki. Nowoczesne i w pełni wyposażone pomieszczenia świetlicy będą służyły Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja”, gdzie będą
realizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Celem Świetlicy jest:
- wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej, zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych
demoralizacją,
- zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci,
- poprawa społecznego funkcjonowania dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie,
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
- objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką, zajęciami wychowawczymi oraz profilaktycznymi,
- pomoc w nauce dzieciom z trudnościami uczenia się i przyswajania wiedzy,
- organizacja czasu wolnego, zabaw sportowych oraz rozwoju zainteresowań podopiecznych.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 w świetlicy będzie realizowany projekt „Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji”,
o którym można dowiedzieć się więcej w dalszej części niniejszego opracowania.

10.

„Od pomysłu do sukcesu”

Miejski Ośrodek

Świetlica

Pomocy Społecznej

środowiskowa MOPS

w Bieruniu

- świetlica NADZIEJA

2019-2020

ul. Homera 34
43-150 Bieruń
(obszar wyznaczony

PROJEKT
NIEZREALIZOWANY

do rewitalizacji)
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11.

„Start do kariery!”

Miejski Ośrodek

Świetlica

Pomocy Społecznej

środowiskowa MOPS

w Bieruniu

– świetlica

2019-2020

„NADZIEJA” ul.

PROJEKT

Homera 34, 43-150

NIEZREALIZOWANY

Bieruń (obszar
wyznaczony do
rewitalizacji)
Projekty pn. „Start do kariery!” oraz „Od pomysłu do sukcesu” nie zostały zrealizowane. Na blisko 20 tys. mieszkańców miasta na koniec 2018 r. osobami
zarejestrowanymi jako bezrobotne były 192 osoby, w tym 108 kobiet. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługiwało 44 osobom, w tym 28 kobietom. Taka
sytuacja na rynku pracy spowodowała, że zrealizowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 7. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu i osiągniecie zakładanych wskaźników byłoby bardzo trudne. Tym bardziej, że szereg projektów dotyczących udzielania poradnictwa
zawodowego, wsparcia finansowego (dotacji), wparcia pomostowego i szkoleniowo-doradczego realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, który swoją
działalnością obejmuje również mieszkańców Gminy Bieruń (tą samą grupę docelową).
12.

Tworzenie i funkcjonowanie miejsc

Miejski Ośrodek

Przedszkole nr 1

opieki nad dziećmi do lat 3” (kluby

Pomocy Społecznej

w Bieruniu

dziecięce + sprawowanie opieki przez

w Bieruniu

ul. Chemików 33,

nianię)

2019-2020

2019-2020
PROJEKT W TRAKCIE
REALIZACJI

43 150 Bieruń

W ramach realizacji projektu funkcjonuje „Klub Maluszka”, którego zajęcia prowadzone są w cotygodniowych 2-godzinnych spotkaniach warsztatowych
naprzemiennie w Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 292 (poza obszarem rewitalizacji) oraz w Domu
Kultury „Gama” w Bieruniu przy ul. Chemików 45 (na obszarze R2: Os. Chemików). Zajęcia skierowane są do rodziców i małych dzieci. Projekt opiera się
na promocji rodziny bez alkoholu i przemocy. Podczas zajęć prowadzone są zajęcia promujące różne sposoby spędzania czasu wolnego z dzieckiem
z wykorzystaniem muzykoterapii i zabaw sensorycznych. Poruszana jest również tematyka konsekwencji spożywania alkoholu i używania innych używek w trakcie
ciąży czy w okresie karmienia dzieci, zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia małego dziecka.
Działanie finansowane jest ze środków Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

16

17

13.

„Daj sobie szansę - podniesienie

Miejski Ośrodek

Świetlica

jakości i dostępności usług wsparcia

Pomocy Społecznej

środowiskowa MOPS

rodziny wspierające proces

w Bieruniu

– świetlica

deinstytucjonalizacji”

„NADZIEJA” ul.
Homera 34,

2019-2020

Planowany termin
realizacji:
04.2020 – 03.2022

PROJEKT W TRAKCIE
REALIZACJI

43-150 Bieruń
(obszar wyznaczony
do rewitalizacji)
Na realizację projektu Gmina Bieruń pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 321 566,48 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 299 056,82 zł.
W ofercie zajęć znajdą się m.in.:


zajęcia z robotyki i informatyki,



zajęcia fotograficzne,



warsztaty artystyczne,



zajęcia ze sztuk walki,



zajęcia modelarskie,



zajęcia na ściankach wspinaczkowych,



dogoterapia,



szkoła dla rodziców.

Projekt obejmie również organizację:


wycieczek,



festynu osiedlowego,



zajęć z psychologiem,



szkoleń dla wychowawców Świetlicy,



dyżuru asystenta rodziny.
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Ponadto zakupione zostanie wyposażenie i pomoce dydaktyczne, w tym:


zestaw multimedialny, w tym tablica interaktywna,



multimedialne pomoce dydaktyczne, programy profilaktyczne oraz programy do nauki języków obcych,



konsole, gry na konsole,



stół do tenisa stołowego,



zestaw artykułów sportowych,



zestaw gier planszowych, zestawy do animacji,



zestaw instrumentów muzycznych,



książki, materiały plastyczne,



aparat fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne.

Niższa część budynku to pomieszczenia Świetlicy "Nadzieja"
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LISTA PROJEKTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
Z OBSZARÓW WYZNACZONYCH DO REWITALIZACJI
Lp.

Nazwa projektu

Wnioskodawca

Miejsce realizacji

Termin

Status projektu wg

Rzeczywisty termin

realizacji

stanu na 29.03.2020 r.

realizacji

wg GPRB
1.

Termomodernizacja świetlicy

Projekt realizowany

Świetlica środowiskowa

środowiskowej wraz z salą sportową

w partnerstwie:

MOPS świetlica

Dariusz Czapiewski -

„NADZIEJA”

radny Miasta

ul. Homera 34,

Bierunia,

43-150 Bieruń

Stowarzyszenie

(obszar wyznaczony

Na Rzecz Osiedla

do rewitalizacji)

2017 - 2018

09.2018 – 01.2020

PROJEKT

Homera,

ZREALIZOWANY

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Bieruniu,
Bieruński Ośrodek
Sportu i Rekreacji,
Gmina Bieruń
2.

Modernizacja i remont sali

Towarzystwo

Świetlica środowiskowa

2016 - 2017

09.2018 – 01.2020

gimnastycznej oraz zabudowań

Turystyki Aktywnej

MOPS - świetlica

przyległej świetlicy środowiskowej na

w partnerstwie

„NADZIEJA”

osiedlu Homera i zagospodarowanie

z Gminą Bieruń

ul. Homera 34,

PROJEKT

przyległego otoczenia wraz

43-150 Bieruń

ZREALIZOWANY

z zaadoptowaniem obu budynków

(obszar wyznaczony

na potrzeby infrastruktury społecznej

do rewitalizacji)

(sportowo - edukacyjno - kulturalnej)
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Zakres rzeczowy projektów ujętych na liście projektów uzupełniających z obszarów wyznaczonych do rewitalizacji jest tożsamy za zakresem rzeczowym
projektu pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji”, który znajduje się na liście podstawowych projektów z obszarów wyznaczonych
do rewitalizacji. Zgłoszenie aż 3 kart projektów na etapie opracowywania Programu, wskazujących na konieczność remontu budynku hali sportowej
i świetlicy środowiskowej zlokalizowanej przy ul. Homera 34, wskazuje na dużą potrzebę gruntownej przebudowy starego niszczejącego budynku na osiedlu
Homera pozostałego po funkcjonującej tu lata temu jednostce wojskowej.
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4. Ocena

stopnia

realizacji

celów

poprzez

poszczególne

przedsięwzięcia
Gmina Bieruń obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji podzieliła na 2 podobszary:



obszar R1: os. Homera,
obszar R2: os. Chemików.

Obszary te zostały wyznaczone w oparciu o część diagnostyczną Gminnego Programu Rewitalizacji,
uzasadniającą delimitację obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bieruń. Analizie
zostały poddane w szczególności negatywne zjawiska oraz lokalne potencjały miasta.
Wskazane powyżej podobszary mają te same kierunki realizacji, a także cele. W oparciu o wizję
rewitalizacji, w Gminnym Programie Rewitalizacji wskazane zostały cztery kluczowe cele. W obrębie
każdego celu wyznaczono kierunki działań prowadzące do ich realizacji.
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Kierunki działań Celu I:
1. działania na rzecz aktywizacji i włączenia do życia zawodowego osób długotrwale bezrobotnych
oraz niemających szans na zatrudnienie z uwagi na wiek, niepełnosprawność, brak
odpowiedniego wykształcenia czy płeć,
2. pomoc w poruszaniu się na rynku pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób
zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem,
3. modernizacja obiektów infrastruktury społecznej (kulturalnej, edukacyjnej, sportowej)
zapewniająca wzrost dostępności i jakości usług na obszarze rewitalizacji,
4. stworzenie oferty pozwalającej na godzenie przez mieszkańców obszaru rewitalizacji życia
rodzinnego i zawodowego, w tym – poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego,
5. stworzenie systemu opieki i aktywizacji dla osób starszych, w zakresie niezbędnej infrastruktury
oraz projektów prozdrowotnych, edukacyjnych i aktywizacyjnych,
6. objęcie opieką uczniów najzdolniejszych i promowanie ich osiągnięć,
7. wsparcie uczniów w pozyskiwaniu wiedzy na temat rynku pracy oraz podnoszenia kompetencji
zawodowych, w tym – poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
8. organizacja form pomocy w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
zamieszkujących obszar rewitalizacji,
9. tworzenie przez mieszkańców przy pomocy samorządu miejskiego miejsc aktywności społecznej
na terenie rewitalizowanym.

Kierunki działań Celu II:
1. modernizacja i remonty budynków i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji, w tym
modernizacja obiektów infrastruktury społecznej (kulturalnej, edukacyjnej, sportowej)
zapewniająca wzrost dostępności i jakości usług na obszarze rewitalizacji,
2. adaptacja zdegradowanych budynków na cele mieszkaniowe,
3. rehabilitacja i podniesienie standardu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, wraz z włączeniem
polityki energooszczędności i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
4. modernizacja energetyczna i instalacja OZE w budynkach i obiektach publicznych w obszarze
rewitalizacji,
5. przystosowanie obiektów zdegradowanych i zaniedbanych do pełnienia funkcji społecznych
(w tym kulturalnych, edukacyjnych, sportowych) lub gospodarczych,
6. odnowa kompleksów zieleni wraz ze stworzeniem miejsc do rekreacji, integracji, spędzania czasu
wolnego, w obszarze rewitalizacji i obszarze wspomagającym (Paciorkowce).
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Kierunki działań Celu III:
1. tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycji w obszarze
rewitalizacji poprzez system wsparcia dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą
na obszarze objętym rewitalizacją i zatrudniających mieszkańców obszaru,
2. podnoszenie kompetencji pracowników i przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji, poprzez
szkolenia,
3. pomoc i ochrona dla przedsiębiorców tworzących klimat rewitalizowanego terenu (np. zawody
rzadkie),
4. pozyskiwanie na działalność gospodarczą lokali i obiektów poprzez zmianę ich dotychczasowych
funkcji,
5. promocja gospodarcza obszaru rewitalizacji.

Kierunki działań Celu IV:
1. stworzenie platformy i mechanizmów współpracy zarządcy rewitalizacji i lokalnej społeczności
2. kreowanie i koordynowanie działań mających na celu budowanie/wzmacnianie tożsamości
lokalnej

i

zacieśnianie

więzi

sąsiedzkich

poprzez

organizację

wspólnych

imprez

np. podwórkowych,
3. współdziałanie różnych służb, instytucji i organizacji na rzecz poprawy dostępności usług
społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji,
4. upowszechnienie wiedzy na temat rewitalizacji wśród dzieci i młodzieży.
5. wsparcie inicjatyw oddolnych mieszkańców i organizacji pozarządowych realizowanych
na obszarze rewitalizacji.
Każde zaplanowane przedsięwzięcie rewitalizacyjne stanowi odpowiedź na konkretne potrzeby
oraz problemy osób zamieszkujących obszary rewitalizacji. Zrealizowane przedsięwzięcia mają
przyczynić się do realizacji określonego, ogólnego celu projektu oraz być spójne z celami GPRB, które
zostały określone na etapie opracowywania Programu. Poniżej znajduje się moduł oceny stopnia
realizacji celów przez poszczególne przedsięwzięcia na Obszarze rewitalizacji.
Oceny dokonano w oparciu o wiedzę osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę na rzecz realizacji
Programu z uwzględnieniem informacji przekazanych na podstawie kart realizacji projektu zadań
złożonych przez interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020.
Uzyskane informacje przedstawiono w formie tabeli, w której ujęto projekty zrealizowane
oraz w trakcie realizacji.
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Stopnień realizacji celów
przedsięwzięcie realizuje cel

A

przedsięwzięcie częściowo realizuje cel

B

przedsięwzięcie na obecnym etapie nie realizuje celu

C

Zgodność z celem
Nazwa

Lp.

projektu

ogólnym projektu
określonym na
etapie

Spójność z celami
GPRM

programowania
1.

2.

3.

4.

„EKO - SPÓJNE SPOŁECZNIE OSIEDLE HOMERA”

6.

7.

8.

9.

10.

B

A

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Termomodernizacja świetlicy środowiskowej wraz z salą sportową

Park z urządzeniami do street workout

Modernizacja infrastruktury budynku na obszarze wyznaczonym do
rewitalizacji

5.

B

Modernizacja i remont sali gimnastycznej oraz zabudowań przyległej
świetlicy środowiskowej na osiedlu Homera i zagospodarowanie
przyległego otoczenia wraz z zaadoptowaniem obu budynków na
potrzeby infrastruktury społecznej (sportowo - edukacyjno kulturalnej)
Modernizacja i remont budynku przy ul. Chemików 139 na osiedlu
Chemików, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, w
celu zaadoptowania budynku na potrzeby utworzenia infrastruktury
społecznej (Dzienny Dom Pobytu osób starszych oraz świetlica
środowiskowa dla dzieci i młodzieży)
Remont Domu Kultury „GAMA” na osiedlu Chemików (ul. Chemików
45) i zagospodarowanie otoczenia budynku w celu zaadoptowania
budynku na potrzeby utworzenia centrum kulturalno - edukacyjnego
Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy
środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji
społeczno - gospodarczej ludności zamieszkującej obszary
zdegradowane i rewitalizacji
„Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”
(kluby dziecięce + sprawowanie opieki przez nianię)
„Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia
rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji”
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Podsumowując, realizacja celów na obszarach rewitalizacji jest zaawansowana. Większość
przedsięwzięć zrealizowało założony cel, częściowo go realizuje lub stwarza warunki do jego
realizacji.
Zapewnieniu realizacji celów kierunkowych i operacyjnych określonych w Programie oraz utrzymaniu
zdolności do absorpcji środków w nim przewidzianych służy monitoring. Dla jego prowadzenia
niezbędne było określenie wskaźników Programu, które umożliwiają mierzenie postępu realizacji
celów. W poniżej tabeli zostały zaprezentowane dane przekazane na podstawie kart realizacji
projektów złożonych przez interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata
2016-2020. W ostatniej kolumnie przedstawiono stopień realizacji wskaźników projektów
wg zgłoszonych kart projektów, spełniających kryteria włączenia do GPRB.
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Nr

Nazwa projektu

Wskaźnik

j.m.

Miara po
zakończeniu
projektu
wg GPRM

1.

2.

„EKO - SPÓJNE SPOŁECZNIE
OSIEDLE HOMERA”

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

Termomodernizacja świetlicy
środowiskowej wraz z salą
sportową

3.

Park z urządzeniami do street

Miara osiągnięta
wg stanu
na 29.03.2020 r.

GJ/rok

539

539

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu

szt.

1

1

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

os.

500

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

os.

200

Obiekt nie został
jeszcze
udostępniony
800

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

500

470

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

os./rok

200

200

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

os.

380

370

Liczba zmodernizowanych energetycznie obiektów

szt.

1

1

Powierzchnia użytkowa budynku poddanego termomodernizacji

m

5533

5533

Liczba wyremontowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno -

szt.

1

1

os.

6

31

Zmniejszenie zużycia energii

workout
4.

Modernizacja infrastruktury
budynku na obszarze
wyznaczonym do rewitalizacji

2

zawodowej
5.

Wspólnie raźniej

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

28

6.

7.

8.

Możemy więcej

Liczba osób w wieku szkolnym

os.

15

15

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

os.

6

0

Kompleksowa rewitalizacja
terenów zdegradowanych
na obszarze Miasta Bierunia
w celu rozwiązywania
problemów

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

szt.

1

0

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

szt.

1

0

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

ha

30

0

społecznych

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

os.

100

0

Modernizacja i remont sali
gimnastycznej oraz zabudowań
przyległej świetlicy
środowiskowej na osiedlu
Homera i zagospodarowanie
przyległego otoczenia
wraz z zaadoptowaniem obu
budynków na potrzeby
infrastruktury społecznej
(sportowo - edukacyjno kulturalnej)

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

szt.

1

0

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

szt.

1

0

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

2

1

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m

280,19 m2

398,69 m

świetlica 140,38

świetlica 108,51 m

szt.

2

2

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

ha

2

2

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po

szt.

2

2

szt.

1

0

Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami

2

budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

zakończeniu projektu
9.

Modernizacja i remont

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE
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2
2

budynku przy ul. Chemików
139 na osiedlu Chemików,
wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia, w celu
zaadoptowania budynku
na potrzeby utworzenia
infrastruktury
społecznej (Dzienny Dom
Pobytu osób starszych
oraz świetlica środowiskowa
dla dzieci i młodzieży)

10.

Remont Domu Kultury „GAMA”
na osiedlu Chemików
(ul. Chemików 45)
i zagospodarowanie otoczenia
budynku w celu
zaadoptowania budynku
na potrzeby utworzenia
centrum kulturalno edukacyjnego

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

1

1

Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami
budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej
Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

szt.

1

1

szt.

1

1

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

os.

5

5

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

os.

30

18

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

szt.

1

1

os.

65

33

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

szt.

1

0

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

szt.

1

0

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

1

1

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem

szt.

1

1

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

os.

16

4

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie

os.

24

0

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

os.

16

1

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

os.

32

36

30

11.

Remont i nadbudowa budynku
hali sportowej i świetlicy
środowiskowej wraz
z otoczeniem w celu
zwiększenia aktywizacji
społeczno - gospodarczej
ludności zamieszkującej
obszary zdegradowane
i rewitalizacji

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie

os.

26

12

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50
lat i więcej objętych wsparciem w programie
Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

os.

18

2

os.

12

2

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej
Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

szt.

1

1

szt.

1

1

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

os.

120

3190

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

szt.

1

0

os.

32

35

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

os.

14

10

szt.

1

0

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

szt.

1

0

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

1

1

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m

507,2

507,2

Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami
budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej
Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

szt.

1

1

szt.

1

1

2
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100

Obiekt nie został
jeszcze
udostępniony

szt.

1

1

osób/
dziennie

100

Obiekt nie został
jeszcze
udostępniony

os.

5

0

Liczba kobiet

os.

3

0

Liczba osób po 50. r.ż.

os.

1

0

Liczba osób długotrwale bezrobotnych

os.

1

0

Liczba osób objętych wsparciem pomostowym,

os.

5

0

Liczba kobiet

os.

3

0

Liczba osób po 50. r.ż.

os.

1

0

Liczba osób długotrwale bezrobotnych

os.

1

0

Liczba osób objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym,

os.

5

0

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

osób/
dziennie

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

12.

„Od pomysłu do sukcesu”

Liczba osób objętych wsparciem finansowym (dotacja),
w tym:

w tym:
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w tym:
Liczba kobiet

os.

3

0

Liczba osób po 50. r.ż.

os.

1

0

Liczba osób długotrwale bezrobotnych

os.

1

0

godz.

50

0

os.

10

0

Liczba kobiet

os.

4

0

Liczba osób niepełnosprawnych

os.

2

0

Liczba osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

os.

2

0

Osoby po 50 r.ż.

os.

2

0

Liczba kobiet

os.

4

0

Liczba osób niepełnosprawnych

os.

2

0

Liczba godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego, przypadające na jednego uczestnika
13.

„Start do kariery!”

Liczba osób objętych wsparciem poradnictwa zawodowego,
w tym:

Liczba osób objętych wsparciem poradnictwa psychologicznego,
w tym:
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Liczba osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

os.

2

0

Osoby po 50 r.ż.

os.

2

0

Liczba osób objętych wsparciem szkoleń/kursów zawodowych,

os.

10

0

Liczba kobiet

os.

4

0

Liczba osób niepełnosprawnych

os.

2

0

Liczba osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

os.

2

0

Osoby po 50 r.ż.

os.

2

0

Liczba osób objętych wsparciem stażowym,

os.

10

0

Liczba kobiet

os.

4

0

Liczba osób niepełnosprawnych

os.

2

0

Liczba osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

os.

2

0

Osoby po 50 r.ż.

os.

2

0

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/wychowaniem
dziecka, po opuszczeniu programu

os.

10

0

w tym:

w tym:

14.

„Tworzenie i funkcjonowanie
miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3” (kluby dziecięce +
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sprawowanie opieki przez
nianię)

15.

„Daj sobie szansę podniesienie jakości
i dostępności usług wsparcia
rodziny wspierające proces
deinstytucjonalizacji”

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu

os.

10

0

programu
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

szt.

20

1

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie

os.

2 (opiekunowie
klubów
dziecięcych)
4 (nianie)

55
(rodzice)

szt.

1

1

szt.

12

50

szt.

2

0

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu Projektu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
Liczba asystentów rodziny, objętych wsparciem szkoleniowym
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5. Zmiany w uchwałach Rady Miejskiej w Bieruniu dotyczące
mieszkalnictwa
W związku z uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020
w okresie od 29 marca 2017 roku do marca 2020 roku obowiązująca uchwała nr II/11/2015 Rady
Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bieruń nie uwzględniała zapisów Programu.
Obecnie Gmina Bieruń jest na etapie sporządzania aktualizacji powyższej uchwały, w której zostaną
wprowadzone zapisy wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji.
W okresie obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020,
Gmina Bieruń tylko raz skorzystała z prawa pierwokupu nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy
o rewitalizacji. Gmina Bieruń nabyła nieruchomość położoną przy ul. Homera 26/33 w Bieruniu, która
jest wykorzystywana na cele mieszkaniowe (zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców
Gminy Bieruń).

6. Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego
Ustalone w GPRB Obszary Rewitalizacji są w pełni pokryte obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego:
1. Obszar Rewitalizacji Osiedla Homera OR1, objęty jest w całości miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera
i Mlecznej w Bieruniu (Uchwała Nr VI/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 kwietnia 2011 r.);
2. Obszar Rewitalizacji Osiedla Chemików OR2, objęty jest w całości następującymi planami:
a. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wita
i ul. Chemików (Uchwała Nr V/3/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 maja 2007 r.),
b. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
ul. Chemików, ul. Sowińskiego, ul. Solskiego (Uchwała Nr II/1/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia
28 lutego 2008 r.),
c. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulicy
Chemików w Bieruniu (Uchwała Nr IX/5/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 września 2014 r.);
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Do dnia 31 marca 2020 r. nie zaszła konieczność aktualizacji ww. miejscowych planów
zagospodarowania

przestrzennego

oraz

nie

opracowano

nowych

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
1. Pokrycie całych obszarów rewitalizacji OR1-OR2 obowiązującymi planami zagospodarowania
przestrzennego czyni zbędnym ustanawianie na obszarze specjalnych stref rewitalizacji: SSR OH i SSR
OC, zgodnie z art. 30. Ustawy o rewitalizacji, zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
2. Analiza wyżej wymienionych, obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla Obszarów Rewitalizacji wskazuje, że nie było potrzeby dokonania zmian
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia (SUiKZP),
którego Aktualizacja została przyjęta Uchwałą nr IV/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia
25 kwietnia 2013 r.
Dodatkowo Gmina Bieruń podjęła Uchwałę Nr XIII/10/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Bierunia, w tym obejmującego te obszary.
3. Zgodnie z opisem założeń ustalenia specjalnych stref rewitalizacji: SSR OH i SSR OC, zasadne jest
dokonanie

aktualizacji

wszystkich

wymienionych

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego pod kątem zapisów Ustawy o rewitalizacji w kontekście ewentualnej lokalizacji
budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego. Zgodnie z art. 27 tej
Ustawy, w przypadku obszarów rewitalizacji OR1-OR2, lokalizacja budynków służących rozwojowi
społecznego

budownictwa

czynszowego

polegać

będzie

na

wskazaniu

na istniejących

nieruchomościach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową,
że realizacja przebudowy konkretnych obiektów nastąpi w ramach realizacji inwestycji celu
publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Trzeba zaznaczyć, że owa aktualizacja wymienionych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego będzie zasadna, o ile Gmina podejmie decyzję o lokalizacji budynków służących
rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego i ustaleniu jednej lub obu SSR. Jest to decyzja,
które zostanie lub nie zostanie podjęta w nieokreślonej przyszłości.
4. Innym argumentem przemawiającym za częściową aktualizacją wymienionych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego jest ewentualne uwzględnienie we wszystkich
wymienionych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów odnoszących się wprost do:
(a) zakładania na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych
lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń służących do zapewnienia
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bezpieczeństwa publicznego, a także urządzeń niezbędnych do korzystania z nich oraz (b) urządzania
i utrzymywania ogólnodostępnych ciągów pieszych, przebiegających przez prześwity lub podcienia,
w obrysie obiektów budowlanych położonych na terenach obszarów rewitalizacji OR1-OR2.
Rozwiałoby to wszelkie wątpliwości dotyczące możliwości wykorzystania zapisów art. 124. ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) w przypadku,
jeżeli właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości nie chcieliby wyrazić zgody na opisane
modyfikacje sposobu użytkowania obszarów rewitalizacji. W związku z tym, że obszary rewitalizacji
OR1-OR2, na których wnioskowano o ustalenie specjalnych stref rewitalizacji SSR OH i SSR OC,
posiadają zwartą strukturę tkanki miejskiej, dokonywanie opisanych tu zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego nie jest konieczne, dlatego na dzień dzisiejszy nie planuje się
zmian obowiązujących planów zagospodarowania na obszarach rewitalizacji.
5. Uwzględniając, że:
a. obszary rewitalizacji OR1-OR2 są w całości pokryte miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, przy czym w planach tych ustalono przeznaczenie terenów OR1-OR2 na funkcje
mieszkaniowe, usługowe i mieszkaniowo-usługowe,
b. na obszarach rewitalizacji OR1-OR2 nie występują rezerwy terenowe pozwalające na powstanie
znacznych nowych zespołów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
c. na obszarach rewitalizacji OR1-OR2 postulowano ustalenie specjalnych stref rewitalizacji: SSR OH
i SSR OC, pozwalających samorządowi Bierunia na stworzenie istotnych stymulant wyprowadzenia
obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, w tym w zakresie stosowania: pierwokupów,
wywłaszczeń oraz podniesionej stawki opłat adiacenckich, nie przekształcono istniejących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowe plany rewitalizacji.
Wprowadzanie tego nowego instrumentu jest zbędne na obecnym etapie działań rewitalizacyjnych
w Bieruniu. Opracowanie tych planów zwiększyłoby jedynie koszty wdrożenia procesu rewitalizacji
w Mieście Bieruń.
6. Z uwagi na fakt, że ustalenie lokalizacji budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa
czynszowego (w nawiązaniu do art. 27 ustawy) może na obszarach rewitalizacji OR1-OR2 nastąpić
wyłącznie w drodze wskazania konkretnych budynków mieszkalnych, które mogą służących
rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego, oraz, że nie został określony termin podjęcia
uchwał w tej sprawie – załączniki graficzne, o których mowa w art. 15. 1. P. 14) Ustawy o rewitalizacji
nie zakładają zmian funkcjonalno przestrzennych obszarów rewitalizacji OR1-OR2 (Załączniki 3 i 4
do GPRB).
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7. Podsumowanie
Analiza stopnia zaawansowania przedsięwzięć wskazuje, że ponad połowa zadań wskazanych
w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 została zrealizowana lub jest
w trakcie realizacji, co pokazuje wysoką skuteczność przyjętego sposobu pracy nad procesem
rewitalizacji w Gminie Bieruń. Część kluczowych przedsięwzięć, szczególnie inwestycyjnych, została
już zrealizowana, co pozytywnie wpływa na ogólny odbiór działań rewitalizacyjnych.
Spoglądając na realizowany proces pod kątem stopnia realizacji zakładanych celów wskazać należy,
że dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia, przede wszystkim infrastrukturalne, realizują założone
cele, a realizowane przedsięwzięcia stwarzają warunki do przyszłej realizacji zakładanych celów.
Podejmowane działania sprzyjają przede wszystkim:
 modernizacji i remontom budynków i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji,
zapewniając wzrost dostępności i jakości usług na obszarze rewitalizacji,
 przystosowaniu obiektów zdegradowanych i zaniedbanych do pełnienia funkcji społecznych
(w tym kulturalnych, edukacyjnych, sportowych) lub gospodarczych,
 stworzeniu systemu opieki i aktywizacji dla osób starszych, w zakresie niezbędnej
infrastruktury oraz projektów prozdrowotnych, edukacyjnych i aktywizacyjnych,
 współdziałaniu różnych służb, instytucji i organizacji na rzecz poprawy dostępności usług
społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Oceny GPR dokonano z dwóch perspektyw:
 stopnia zaawansowania przedsięwzięć,
 stopnia, w jakim przedsięwzięcia przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów, które
wpłynęły na ocenę aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji.

Należy podkreślić, że na żadnym z podobszarów rewitalizacji nie zostały zakończone wszystkie
zaplanowane przedsięwzięcia. Na żadnym z podobszarów nie osiągnięto również wszystkich celów
rewitalizacji. Można zatem uznać, że potrzeba prowadzenia procesu rewitalizacji w założonych
ramach jest nadal aktualna.
Na obecnym etapie realizacji, Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020
odpowiada zdiagnozowanym potrzebom mieszkańców, a wskazane przedsięwzięcia stwarzają
szansę na realizację przypisanych im celów.
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