Załącznik do Uchwały nr XVI/113/16
z dnia 02.06.2016 r.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY
MOSZCZENICA NA LATA 2016-2025

Moszczenica 2016

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 |

2

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 został opracowany przez
firmę UNIFUND Sp.z o.o siedzibą w Rzeszowie. Autor i koordynator prac nad Strategią: Hubert
Siemieńczuk.

Zespół projektowy Strategii z ramienia Gminy Moszczenica:
§ Jerzy Wałęga
§ Stanisław Szczerba
§ Jolanta Bielewicz
§ Teresa Brągiel
§ Gabriela Ludwa

Spis treści

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 |

3

1.............................................................................Wprowadzenie i metodologia opracowania dokumentu
.........................................................................................................................................................................4
2.......................................Dokumenty planistyczne i strategiczne powiązane z problematyką rewitalizacji
.........................................................................................................................................................................5
3..............................Diagnoza i identyfikacja sytuacji w obszarach zdegradowanych oraz w ich otoczeniu
.........................................................................................................................................................................8
3.1 Położenie i układ osadniczy.....................................................................................................................8
3.2 Zasoby naturalne....................................................................................................................................10
3.3 Demografia.............................................................................................................................................11
3.4 Gospodarstwa domowe i zasoby mieszkaniowe..................................................................................15
3.5 Rynek pracy............................................................................................................................................18
3.6 Lokalna gospodarka – sektor rolniczy................................................................................................... 21
3.6 Lokalna gospodarka – sektor pozarolniczy...........................................................................................24
3.7 Turystyka i agroturystyka.......................................................................................................................26
3.8 Kultura i rekreacja..................................................................................................................................27
3.9 Pomoc społeczna................................................................................................................................... 30
4. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica........................................................34
4.1 Delimitacja, zasięg przestrzenny obszarów rewitalizacji......................................................................34
4.2 Analiza SWOT obszarów problemowych..............................................................................................41
4.3. Wizja stanu obszaru..............................................................................................................................43
4.4 Cele rewitalizacji....................................................................................................................................44
5.Planowane projekty na obszarach rewitalizowanych.............................................................................. 45
5.1 Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych...................................................................................................45
5.2 Komplementarność projektów, celów i rezultatów LPR......................................................................51
6. Oczekiwane wskaźniki efektów LPR........................................................................................................ 56
7. Ramy finansowe i źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych....................................................57
8. System wdrażania, monitoringu i komunikacji LPR................................................................................60
8.1 System wdrażania..................................................................................................................................60
8.2 System monitoringu...............................................................................................................................61
8.3 System komunikacji...............................................................................................................................62
9. Partycypacja społeczna............................................................................................................................62
Spis tabel.......................................................................................................................................................63
Spis rysunków............................................................................................................................................... 63

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 |

1.

4

Wprowadzenie i metodologia opracowania dokumentu

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 (zwany dalej: LPR)
stanowi spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego
najbardziej zdegradowanych obszarów gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe
(uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i kulturowy),
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.
Na potrzeby projektowania interwencji wspierających rewitalizację współfinansowaną ze
środków programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
zdefiniowano pojęcie „rewitalizacji”1. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane
wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzennofunkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w
sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie
jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim,
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe,
właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu w tym przede
wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów
rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy
sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną,
celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).
Warto w tym miejscu przytoczyć socjologiczne ujęcie istoty rewitalizacji. „Projekty nastawione
na osiągnięcie takich korzyści nazywa się procesami rewitalizacji (czyli przywrócenia do życia,
ożywienia) i dotyczą one najczęściej wartościowych pod względem architektonicznym,
historycznym czy funkcjonalnym, ale bardzo zaniedbanych obszarów. Nie należy mylić takich
działań jak odnowa fasady czy malowanie elewacji budynków mieszkalnych z pojęciem
rewitalizacji – ma ono dużo szerszy zakres niż tylko zmiana wizualnych walorów danego
miejsca. Rewitalizacja oznacza przede wszystkim zmianę funkcji pełnionych przez dane miejsce
po to, by je ożywić i uczynić atrakcyjnym. Proces ten oznacza także poprawę jakości życia
mieszkańców2”.
Niniejszy Program opracowany został zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanych na
podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z
2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem zasad polityki przestrzennej zawartych
w rozdziale 1.5.4 Umowy Partnerstwa i przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

1

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020, lipiec 2015 roku, str. 5
2
„Współczesne społeczeństwo polskie” pod red. Anny Gizy i Małgorzaty Sikorskiej, PWN 2012, str. 166.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 zgodnie z wytycznymi
zawiera następujące elementy 3:
§ diagnoza i identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych;
§ zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji;
§ wizja wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej;
§ lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
§ mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami i
przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi;
§ mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup
aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
§ system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;
§ system monitoringu skuteczności działań i systemu wprowadzania modyfikacji w
reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

1.

Dokumenty planistyczne i strategiczne powiązane z problematyką
rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z założeniami krajowych, regionalnych i lokalnych
dokumentów strategicznych poruszających problematykę rewitalizacji w kontekście polityki
rozwoju regionalnego UE na lata 2014-2020.
Tabela 1. Nawiązanie LPR do zapisów dokumentów strategicznych

Rodzaj dokumentu strategicznego

Strategia Europa 2020. Strategia na
rzecz inteligentnego i
zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu

Polska 2030. Długookresowa
Strategia Rozwoju Kraju. Trzecia fala
nowoczesności

3

j.w, str. 24

Zapisy i cele dokumentu strategicznego
Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu –
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia,
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%
wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata.
CEL 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez
dążenie do zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie
kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie
do co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lat mających
wykształcenie wyższe lub równoważne.
CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez
ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z
ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln
obywateli

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna:
Cel 3 Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich
etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki; Kapitał
Ludzki
Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i
stworzenie „workfare state”;
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Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów
Polski, Rozwój regionalny:
Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania
potencjałów regionalnych;
Obszar Efektywności i sprawności państwa, Kapitał społeczny,
Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego
II. 4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej
II. 4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna
Cel III.1. Integracja społeczna. III.1.1. Zwiększenie aktywności
osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cel III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim
zagrożonych
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju oraz
integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego
wykorzystania potencjałów regionalnych
III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków
regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania
potencjału obszarów wiejskich

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
Krajowa Strategia Rozwoju (konkurencyjność)
Regionalnego 2010-2020. Regiony, Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
Miasta, Obszary wiejskie marginalizacji obszarów problemowych (spójność)
Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i
partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych
terytorialnie (sprawność)
Priorytet 1.1. Podnoszenie umiejętności, poziomu
wykształcenia oraz wzrost mobilności zawodowej
Strategia zrównoważonego rozwoju mieszkańców obszarów wiejskich
wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 1.3.1. Wspieranie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy
2012-2020 1.3.2. Rozwój przedsiębiorczości
1.3.3. Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej
towarzyszącej prowadzeniu produkcji rolnej, leśnej i
rybackiej

1.4 Rozwój kształcenia zawodowego i wspieranie zatrudnienia
Strategia Rozwoju Województwa 1.5 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości
Małopolskiego 2011 - 2020 2.1 Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej
5.2 Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 |

7

wiejskich
5.3 Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie
lokalnym (rewitalizacja, ład przestrzenny)
6.3 Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca
polityka społeczna

Program Strategiczny Obszary
Wiejskie
(realizuje Strategię Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata
2011-2020)

Zintegrowana Strategia Rozwoju
Powiatu Gorlickiego (realizacja i
modyfikacja zadań na lata 2014 –
2020)

Cel 1.1 Uporządkowanie przestrzeni wiejskiej poprzez
scalanie i wymianę gruntów i inne innowacyjne formy
zagospodarowania przestrzeni wiejskiej
Cel 1.2 Wspieranie modernizacji obszarów wiejskich poprzez
rozwój i odnowę wsi
Cel 3.5 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cele:
I.2 Powiat wspierający integrację grup wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym
I.5 Wysoki poziom aktywności społecznej mieszkańców
powiatu
II.1 Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców
II.2 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej

Cel strategiczny 1.
Atrakcyjne warunki zamieszkania
Cel operacyjny 1.2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej i
Strategia Rozwoju Gminy zachowanie ładu przestrzennego
Moszczenica na lata 2016-2025
Cel strategiczny 2.
Wielofunkcyjna wieś
Cel operacyjny 2.5
Podnoszenie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej
mieszkańców
Cel strategiczny 3
Wysoka jakość życia
Cel operacyjny 3.1
Podniesienie jakości usług społecznych,
kulturalnych i sportowych
Cel operacyjny 3.5
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

zdrowotnych,

Strategia Rozwiązywania Problemów Cel 1 Ograniczenie ubóstwa i bezrobocia
Społecznych w Gminie Moszczenica 1.1 Wspieranie ubogich i znajdujących się w sytuacji kryzysu
Do Roku 2020 1.2 Aktywizowanie osób bezrobotnych
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Diagnoza i identyfikacja sytuacji w obszarach zdegradowanych
oraz w ich otoczeniu

3.1 Położenie i układ osadniczy
Gmina Moszczenica jest gminą wiejską, położoną we wschodniej części województwa
małopolskiego, w północnej części powiatu gorlickiego. Przez gminę przebiega droga krajowa
979 Tarnów-Gorlice, a także przepływa rzeczka Moszczanka.
Obszar gminy wynosi 37,6 km2 (3760 ha). Gminę Moszczenica tworzą tylko dwa sołectwa:
Moszczenica (2647 ha) i Staszkówka (1114 ha). W obrębie sołectw funkcjonują przysiółki.
Rysunek 1. Gmina Moszczenica. Mapa topograficzna

Źródło: Urząd Gminy Moszczenica

Sołectwo Moszczenica
Powierzchnia sołectwa wynosi 2647 ha. Zamieszkuje ją 3439 mieszkańców (stan na
31.12.2015 r.). Jest jedną z najlepiej rozwiniętych i gospodarnych wsi regionu.
Położenie na terenie Pogórza Beskidzkiego determinuje krajobraz poprzez poprzecinanie
wąskimi dolinami i licznymi głębokimi jarami. Zróżnicowana konfiguracja terenu powoduje, że
grunty w większości położone są na zboczach o nachyleniu 7 - 12 stopni i wzniesieniu 286 450 m. n.p.m.
Miejscowość leży 10 km od miasta Ciężkowice, 15 km od miasta Biecz oraz 10 km od miasta
Gorlice. Miejscowość graniczy:
§ od północy z miejscowością Turza, Gmina Rzepiennik Strzyżewski,
§ od zachodu miejscowością Staszkówka, Gmina Moszczenica,
§ od południa z miejscowością Mszanka, Gmina Łużna,
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§
§

od południa i zachodu z Gminą Łużna,
od północy Gminą Rzepiennik Strzyżewski,
§ od wschodu z Gminą Biecz i Gorlice.
Na terenie całej Gminy Moszczenica funkcjonują zwyczajowe nazwy części – przysiółków wsi.
W Moszczenicy są to: Granice, Kociany, Podkociany, Dół Centrum Wiatrówki, Podwiatrówki,
Góra, Kuklówka, Krakowskie, Średnie, Potoki, Kamieniec, Podkamieniec i Krzyżówka.
Podstawową formą działalności jest rolnictwo. Czyste środowisko naturalne sprzyja produkcji
zdrowej żywności, w tym zbóż, mleka i jego przetworów, warzyw i owoców. Ważne miejsce
zajmują również inne usługi, jak handel, budownictwo czy gastronomia. Walorem
turystycznym jest urozmaicona rzeźba terenu, folklor pogórzański i ciekawa zachowana
architektura. Pejzaż urozmaicają lasy o zróżnicowanym drzewostanie z liczną zwierzyną i
ptactwem.
Sołectwo Staszkówka
Powierzchnia sołectwa wynosi 1114 ha. Zamieszkuje ją ok. 1514 mieszkańców (stan na
31.12.2015 r.)
Miejscowość położona jest 5 km od miasta Ciężkowice, 25 km od miasta Biecz. Miejscowość
graniczy:
§ od wschodu z miejscowością Turza, Gmina Rzepiennik Strzyżewski;
§ od południa z miejscowością Moszczenica w Gminie Moszczenica;
§ od zachodu z Gminą Łużna i Gminą Bobowa;
§ od północy Gminą Rzepiennik Strzyżewski oraz Gminą Ciężkowice.
Na terenie całej Gminy Moszczenica funkcjonują zwyczajowe nazwy części – przysiółków wsi.
W Staszkówce są to: Berdechów, Granice, Jałowczyna, Kozłówka, Maśluchowice, Mentlówka,
Nowa Wieś, Podlesie, Sołtystwo, Uwrocie, Wydartuchy, Zakościele, Centrum.

3.2 Zasoby naturalne
Gmina znajduje się na geograficznym obszarze Pogórza Ciężkowickiego, wchodzącego w skład
Pogórza Karpackiego. Ukształtowanie terenu jest jednym z największych walorów
miejscowości. Najwyższym wzniesieniem jest wzgórze Mętlówka (437m n.p.m.), z którego
roztacza się malowniczy widok na sąsiednie Pogórza, a także Beskid Niski, Beskid Sądecki oraz
przy dobrej pogodzie również na Tatry. Rzeźba terenu, charakterystyczna dla Pogórza
Ciężkowickiego, jest dosyć urozmaicona – ułożone równoleżnikowo pasma wzgórz o szerokich
i łagodnych grzbietach poprzecinane są dolinami potoków oraz rzeki Moszczanki.
Fauna i flora jest typowa dla Pogórza. Łagodne wzgórza porastają lasy mieszane, tereny
podmokłe po stronach brzegów potoków porośnięte są wikliną. W drzewostanach dominuje
buk, jodła, sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, świerk, jawor, czereśnia, osika oraz ptasia
jarzębina. Na stromych zboczach oraz w dolinach potoków występują grądy oraz zbiorowiska
łęgowe, reprezentujące zespoły nadrzecznej olszyny górskiej oraz podgórskiego łęgu
jesionowego. Występuje również wiele interesujących roślin, a niektóre z nich objęte są
ochroną - wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, skrzyp olbrzymi, bez koralowy, ostrożeń
głowacz, konwalia majowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna, kalina koralowa,
pierwiosnka lekarska. Większość występujących gatunków fauny związana jest z terenami
leśnymi. Wśród ssaków można wymienić: sarny, dziki, lisy, zające, jelenie i łasice. Z płazów
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występują: żaby trawne, rzekotki drzewne, kumaki górskie i ropuchy szare. Z ptaków to
gatunki popularne oraz rzadkie, takie jak puszczyki, myszołowy, bociany, dzięcioły, dzikie
kaczki czy szpaki.
Moszczanka – dopływ rzeki Ropy - jest głównym ciekiem wodnym gminy Moszczenica. Na
terenie Gminy ma źródło wiele potoków oraz występują nieliczne stawy. Rzeka Moszczanka
zaliczana jest wg typologii rybackiej wody, do krainy pstrąga, gdzie ponad 50% występujących
gatunków ryb stanowi pstrąg potokowy. Gatunki towarzyszące to np.: głowacz, strzelba
potokowa oraz śliz. Nie występują gatunki ryb chronionych, narażone na szczególne
zagrożenie. Ze względu na występujące azotany, warunki wody są niesprzyjające do
bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych.
Zasoby wód podziemnych na terenie Gminy Moszczenica są ubogie. Występujące zbiorniki
wód, to:
§ zbiornik podziemny w dolinie Moszczanki o wydajności pojedynczej studni 2 m3/h;
§ zbiornik obejmujący północno-wschodnią część gminy ,o wydajności pojedynczej
studni od 0,6 m3/h do 3,5 m3/h.
Na pozostałym obszarze nie ma warstw wodonośnych o znaczeniu użytkowym. Z racji
położenia, gmina nie ma dostępu do zasobów rzeki Ropy.
Na terenie gminy nie znajdują się żadne obszary chronionego krajobrazu. Od północnegozachodu od granic administracyjnych gminy znajduje się Ciężkowicko-Rożnowski Park
Krajobrazowy, od północy zaś fragmenty Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza
Ciężkowickiego.
Rysunek 2. Obszary chronione wokół gminy Moszczenica

Źródło:

www.geoserwis.gdos.gov.pl

3.3 Demografia
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Gminę Moszczenica zamieszkuje (stan na 31.12.2015r.) aktualnie 4953 osoby. Dane
w poniższej tabeli są tożsame dla sołectwa i miejscowości.
Tabela 2. Liczba mieszkańców gminy Moszczenica (stan na 31.12.2015 r.)

Sołectwo/ miejscowość
Moszczenica

Liczba mieszkańców
3439

Staszkówka

1514

SUMA

4953

Źródło: Dane UG Moszczenica

Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 130 osób/km2 dla porównania w powiecie
gorlickim wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 113 osób/km2 zaś w województwie
małopolskim 222 osób/km2. W badanym, dziesięcioletnim okresie liczba ludności gminy
osiągnęła najwyższą wartość w ostatnich 5 latach i utrzymuje stałą wartość w okolicach 4870
osób, co stanowi niewątpliwie pozytywny czynnik rozwoju społeczno– gospodarczego gminy.

Rysunek 3. Gmina Moszczenica. Liczba ludności w latach 2004-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

W strukturze ludności na przestrzeni ostatnich 10 lat przeważali mężczyźni. W 31.12.2014
roku liczba kobiet i mężczyzn była w gminie bardzo zbliżona – K: 2443 osoby, M: 2441 osób.

Rysunek 4. Gmina Moszczenica. Liczba ludności wg płci w latach 2004-2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Wartości przyrostu naturalnego (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów na
1000 mieszkańców) w gminie na przestrzeni lat 2004-2014 jest dodatnia. Najwyższa wartość
przyrostu naturalnego została odnotowana w 2004, 2007 i 2009 roku. Jedynie w roku 2006
wskaźnik przyjmuje wartość ujemną.

Rysunek 5. Gmina Moszczenica. Przyrost naturalny w latach 2004-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

3 procentowy wzrost ogólnej liczby ludności gminy w latach 2009-2010 tłumaczy dodatni
wskaźnik przyrostu naturalnego . Pozytywną tendencję wzmacniało w tamtym okresie
również dodatnie saldo migracji.

Rysunek 6. Saldo migracji w Gminie Moszczenica w latach 2004-2014
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Opracowanie
własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

W ciągu 10 lat można zaobserwować zmienną tendencję migracyjną. W latach 2004-2009
miały miejsce największe wahania migracyjne: zarówno gwałtowne odpływy jak i przypływy
mieszkańców w gminie. Najwięcej osób emigrowało z gminy w latach 2004-2005 oraz w 2008
roku. Natomiast największy przypływ mieszkańców miał miejsce w 2006 roku. Od 2009 roku
trend ten zmienił się i od kilku lat obserwujemy niewielki, ale systematyczny napływ
mieszkańców do gminy. Jest to tendencja wzrostowa od 2012 roku i możemy spodziewać się
dalszego wzrostu lub utrzymania się na podobnym poziomie. Można przypuszczać, iż gmina
jest atrakcyjnym miejscem osiedlania dla nowych mieszkańców. Bliskość Gorlic (17 km)
sprawia, iż dostępność komunikacyjna gminy jest bardzo dobra.
Rysunek 7. Zameldowania i wymeldowania w Gminie Moszczenica w latach 2004-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Dodatni przyrost naturalny wpływa korzystnie na kształtowanie się tzw. wskaźnika obciążenia
demograficznego – mierzonego udziałem ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadającej na
100 osób w wieku produkcyjnym. Wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym powoduje, że
wskaźnik ten od kilku lat maleje i w roku 2014 osiągnął korzystną wartość: 25,8 osoby.
Szczególnie dobrze prezentuje się wskaźnik na tle średnich danych dla powiatu i Małopolski.
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Rysunek 8. Wskaźnik obciążenia demograficznego gminy na tle powiatu (lata 2010-2014)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Analiza danych dotyczących grup wiekowych w zależności od zdolności do pracy w chwili
obecnej przedstawia się bardzo korzystnie. W 2014 roku 65,64% ludności w wieku
produkcyjnym utrzymywało 15,95% osób w wieku poprodukcyjnym oraz 18,40 % ludności
będącej w wieku nieprodukcyjnym (poniżej 14 lat). Co istotne rośnie liczba osób wieku
produkcyjnego. Aktualna struktura demograficzna gminy jest pozytywna, stosunkowo młoda,
odznaczająca się dużymi zasobami siły roboczej przy niewielkiej dynamice wzrostu osób wieku
poprodukcyjnego.
Rysunek 9. Gmina Moszczenica. Liczba osób wg ekonomicznych grup wieku (lata 2004-2014)

Źródło:Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Z niniejszych danych należy wyciągnąć wnioski co do przyszłości. Kształtowanie się liczby
ludności w poszczególnych ekonomicznych grupach wiekowych świadczy o tym, iż zjawisko
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starzenia się lokalnej społeczności na terenie gminy będzie się rozwijać. Osoby w wieku
produkcyjnym, których aktualnie liczba rośnie, w przyszłości będzie zasilać grupę osób
w wieku poprodukcyjnym. Ubytek w liczbie osób w wieku produkcyjnym nie będzie
dostatecznie zrównoważony przez dopływ mieszkańców będących obecnie w grupie osób
w wieku przedprodukcyjnym, której liczba niepokojąca spada.

3.4 Gospodarstwa domowe i zasoby mieszkaniowe
W gminie notuje się systematyczny wzrost liczby budynków mieszkalnych. W latach 2008-2014

nastąpił wzrost liczby nowo wybudowanych mieszkań o 6,1 %.

Rysunek 10. Gmina Moszczenica. Liczba budynków mieszkalnych w latach 2008-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Ciekawie prezentuje się porównanie dynamiki wzrostu nowych mieszkań w Gminie
Moszczenica i mieście Gorlice w latach 2004-2014. W gminie jak już wspomniano
zanotowano w tym okresie 6,1% wzrost, natomiast w Gorlicach 4,04%. Może to świadczyć o
wyjątkowej atrakcyjności gminy dla nowych i aktualnych mieszkańców oraz silnych procesach
suburbanizacji (przenoszenia się ludności z miast na obszary wiejskie).
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Rysunek 11. Miasto Gorlice. Liczba budynków mieszkalnych w latach 2008-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Tabela 3. Analiza porównawcza. Zasoby mieszkaniowe (stan na 31.12.2014 r.)

Wskaźnik
Mieszkania na 1000
mieszkańców

Gmina
Moszczenica

Powiat
Gorlicki

Województwo
Małopolskie

Polska

261,05

286,5

336,1

363,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Zasoby mieszkaniowe gminy na dzień 31.12.2014 r. są uboższe w porównaniu z zasobami
powiatu i znacznie mniejsze niż zasoby w województwie. Najbardziej niekorzystnie
przedstawia się sytuacja mieszkaniowa mieszkańców gminy na tle ogólnych zasobów
mieszkaniowych w Polsce – o 102 mieszkań mniej na 1000 mieszkańców.
Tylko 7 % mieszkańców gminy korzysta z instalacji wodociągowe. Ten wskaźnik jest znacznie
niższy w porównaniu z powiatem gdzie z sieci wodociągowej korzysta około 40 %
mieszkańców. Lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie dostępu do instalacji kanalizacyjnej i
gazowej – ponad 50 % mieszkańców gminy korzysta z tych sieci. Jednak ciągle 30 %
mieszkańców gminy nie ma dostępu do kanalizacji i około 5% nie ma dostępu do sieci
gazowej.

Tabela 4. Analiza porównawcza. Korzystanie z instalacji komunalnej (stan na 31.12.2014)

Ludność w % ogółu ludności korzystająca
z instalacji

Gmina
Moszczenica

Powiat Gorlicki
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7,1

38,9

- Kanalizacyjnej

56,00

53,09

- Gazowej

59,00

69,01
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Źródło: „Statyczne vademecum samorządowca”, Urząd Statystyczny w Krakowie, 2015

Gmina Moszczenica jest obszarem typowo rolniczym, dlatego też najczęstszym źródłem
dochodów mieszkańców jest działalność rolnicza – 805 gospodarstw domowych wykazuje
tego typu dochody, co stanowi 43,4 % wszystkich gospodarstw gminy. Drugim w kolejności
źródłem dochodów jest praca najemna – około 24,5 % gospodarstw utrzymuje się z tego typu
pracy. Dochód z emerytury i renty wykazują 343 gospodarstwa, co stanowi 18,5 % wszystkich
gospodarstw. Natomiast 191 gospodarstw w gminie ma dochody z działalności gospodarczej –
jest to 10,3 % wszystkich gospodarstw. 61 gospodarstw ma dochód z innych niezarobkowych
źródeł, co stanowi 3,3 % wszystkich gospodarstw w gminie.

Rysunek 12. Gmina Moszczenica. Źródła dochodów gospodarstw domowych (2014 rok)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

3.5 Rynek pracy
Stopa bezrobocia w Gminie Moszczenica według stanu na 31.12.2014 r. była wyższa
w porównaniu ze stopą w województwie, ale niższa niż w powiecie i zbliżona do stopy
bezrobocia w Polsce.
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Tabela 5. Analiza porównawcza. Stopa bezrobocia (stan na 31.12.2014 r.)

Wskaźnik
Stopa bezrobocia
rejestrowanego [%]

Gmina
Moszczenica

Powiat
Gorlicki

Województwo
Małopolskie

Polska

11,9

12,4

9,7

11,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

W porównaniu do stanu z dnia 31.12.2008 roku odnotować można nieznacznie wyższy
poziom bezrobocia na obszarze powiatu gorlickiego (dynamika=101%), zróżnicowany jednak
dla poszczególnych gmin i miast. W ciągu ostatnich 6 lat liczba bezrobotnych zmniejszyła się
jedynie w mieście Gorlice oraz gminie Biecz.

Tabela 6. Powiat gorlicki. Liczba bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia

Źródło: Diagnoza sytuacji na rynku pracy powiatu gorlickiego, PUP Gorlice, 2015

W okresie 31.12.2013-31.12.2014 odnotowano największy spadek liczby bezrobotnych
w Gminie Moszczenica (dynamika=78%), najmniejszy w gminie Łużna (dynamika=87%).
W porównaniu do stanu z dnia 31.12.2008 r. obserwujemy minimalny wzrost poziomu
bezrobocia (dynamika = 101%) w Gminie Moszczenica.

Rysunek 13. Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych - gminy wiejskie powiatu gorlickiego

(stan na 31.12.2014 r.)
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Źródło:Diagnoza sytuacji na rynku pracy powiatu gorlickiego, PUP Gorlice, 2015

W Gminie Moszczenica według stanu na 31.12.2014 r. największy odsetek wśród
bezrobotnych stanowiły osoby długotrwale bezrobotne pow. 2 lat. Było to w sumie 55
mieszkańców, co stanowiło 34 % ogółu wszystkich bezrobotnych w gminie. Na drugiej pozycji
plasowały się osoby pozostające bez pracy między 1-3 miesiące, grupę tę stanowiło 41 osób –
ok. 26 % wszystkich bezrobotnych. Kolejną grupę bezrobotnych tworzyły osoby pozostające
bez pracy między 3 a 6 miesięcy, co stanowiło 23 % ogółu bezrobotnych mieszkańców gminy.
Najmniejszy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby krótkotrwale bezrobotne, pozostające
bez pracy do 1 miesiąca. Było to około 17 % wszystkich bezrobotnych mieszkańców.
W gminie obserwujemy taką samą strukturę bezrobocia i tendencje jak w 5 innych gminach
wiejskich powiatu gorlickiego tzn. przewaga osób długotrwale bezrobotnych wśród ogółu
bezrobotnych, natomiast najmniejszy odsetek bezrobotnych to pozostający najkrócej bez
pracy – do 1 miesiąca.
Rysunek 14. Struktura wiekowa osób bezrobotnych – wybrane gminy wiejskie powiatu gorlickiego (stan na

31.12.2014 r.)

Źródło: Diagnoza sytuacji na rynku pracy powiatu gorlickiego, PUP Gorlice, 2015

W Gminie Moszczenica na dzień 30.12.2014 r. największy poziom bezrobocia odnotowany
został w grupie osób w wieku 25 -34 lat - było to w sumie 76 mieszkańców, co stanowiło 28,5
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% ogółu wszystkich bezrobotnych w gminie. Drugą w kolejności liczną grupę wśród
bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 18-24 lata. Było to 67 osób czyli ok. 32,3 % wszystkich
bezrobotnych. Osoby w wieku 35 – 44 lata stanowiły 14,5 % ogółu bezrobotnych gminy (34
osoby). Taki sam odsetek (14,5 %) osób bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 45 – 54 lata.
Zdecydowanie mniejszy odsetek osób pozostających bez pracy to grupa wiekowa 55-59 lat.
Bezrobotni gminy w tym przedziale to 20 osób, czyli 8,5 % wszystkich bezrobotnych. Najmniej
liczną grupą wiekowa wśród bezrobotnych były osoby w wieku 60-64 lata. Były to 4 osoby, co
stanowiło 1,7 % ogółu wszystkich bezrobotnych w gminie. W powyższych danych możemy
zaobserwować nadreprezentację osób młodych (18 – 34 lata) wśród ogółu bezrobotnych
Gminy Moszczenica. Były to w sumie 143 osoby, co stanowiło aż ok. 61 % wszystkich
bezrobotnych gminy. Wraz z wiekiem spadał poziom bezrobocia a osoby w wieku 55 lat i
więcej stanowiły już tylko 10,2 % ogółu bezrobotnych. W powiecie gorlickim wśród gmin
wiejskich obserwujemy taka samą tendencję jeśli chodzi strukturę wiekową osób
bezrobotnych czyli nadreprezentację osób młodych i stopniowo zmniejszający się udział osób
w wieku dojrzałym i starszych w grupie wszystkich osób bezrobotnych.
Rysunek 15. Wykształcenie osób bezrobotnych (liczba osób) - gminy wiejskie powiatu gorlickiego (stan na

31.12.2014 r.)

Źródło: Diagnoza sytuacji na rynku pracy powiatu gorlickiego, PUP Gorlice, 2015

W gminie największą grupą bezrobotnych na dzień 31.12.2014 r. były osoby z
wykształceniem zasadniczym zawodowym – 98 osób, co stanowiło aż ok. 42 % wszystkich
bezrobotnych. Drugą w kolejności liczną grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby z
wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Były to w sumie 62 osoby, czyli ok. 32 %
wszystkich bezrobotnych. Kolejną co do wielkości grupą były osoby z wykształceniem wyższym
– 28 osób, czyli ok. 12% ogółu bezrobotnych oraz osoby z wykształceniem gimnazjalnym i
podstawowym – 27 osób, czyli 11,5 % ogółu bezrobotnych w gminie. Najmniej liczną
reprezentację wśród bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym - było to 20 osób w gminie, czyli 8,5% wszystkich bezrobotnych. W
powyższych danych możemy zaobserwować przewagę osób z wykształceniem zawodowym
zasadniczym oraz zawodowym średnim i policealnym wśród ogółu bezrobotnych Gminy
Moszczenica. Było to w sumie 160 osób, co stanowiło ok. 68 % wszystkich bezrobotnych
gminy. W powiecie gorlickim wśród gmin wiejskich obserwujemy taka samą tendencję jeśli
chodzi strukturę wykształcenia osób bezrobotnych czyli zwiększoną reprezentację osób z
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wykształceniem zawodowym oraz najmniejszy odsetek osób z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym. Niski odsetek osób z wykształceniem ogólnokształcącym wśród
bezrobotnych zapewne związany jest z dalszą kontynuacją nauki i zdobywaniem zawodu w
ogólnej grupie osób z tym wykształceniem.

3.6 Lokalna gospodarka – sektor rolniczy
Gmina Moszczenica jest gminą typowo rolniczą – rolnictwo stanowi główne zajęcie tutejszej
ludności. W gminie dominuje rolnictwo indywidualne, małoobszarowe – duże rozdrobnienie
gospodarstw rolnych jest cechą charakterystyczną tego terenu. Warunki naturalne rolnictwa
są trudne, gdyż grunty orne większości położone są na zboczach o nachyleniu od 7-12 stopni,
na wysokości 286 – 450 m n.p.m, przy czym są to gleby o średnim stopniu kultury, ciężkie,
wymagające dużego nakładu pracy i środków.
Rolniczy charakter związany jest głównie z występowaniem urodzajnych gleb. Ponad 80%
stanowią gleby klasy IV a (gleby orne średniej jakości, lepsze) oraz IV b (gleby orne średniej
jakości, gorsze). Gleby klasy IV a w dobrej kulturze mogą dać nawet wysokie plony pszenicy,
buraków cukrowych i koniczyny czerwonej. Gleby te należą do kompleksu
zbożowopastewnego mocnego lub pszennego wadliwego, lecz w dobrej kulturze udaje się na
nich jęczmień, a nawet pszenica i owies. Do klasy IV a należą: lepsze gleby brunatne, płowe,
bielicowe, brunatne, płowe i opadowo-glejowe, podmokłe czarnoziemy, mady ciężkie,
rędziny, zmeliorowane gleby torfowe i torfowo-murszowe. Gleby klasy IV b są bardzo zbliżone
do klasy IV a.
Szczególne miejsce w gospodarce gminy zajmuje produkcja zdrowej żywności w tym mleka i
jego przetworów, warzyw i owoców. Gospodarstwa produkujące zdrową żywność są w
większości zmodernizowane, gdyż w ostatnich latach wiele z nich otrzymało środki unijne
przeznaczone dla gospodarstw niskotowarowych, a większe skorzystały z pieniędzy na
dostosowanie do standardów UE. Oprócz mleka, w gospodarstwach rolnych produkowany jest
żywiec wołowy i wieprzowy.
Rysunek 16. Liczba zatrudnionych w gminie w podziale na sektory łącznie z rolnictwem indywidualnym

(stan na 31.12.2014 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Powszechny Spis Rolny 2010

Największy odsetek zatrudnionych na dzień 31.12.2014 r. można odnotować w sektorze:
rolnictwo. Zatrudnieni w tym sektorze stanowią dominująca grupę 55 % ogółu wszystkich
zatrudnionych. Na drugim miejscu pod względem wielkości zatrudnienia plasuje się sektor
usług, w którym pracuje 29 % wszystkich zatrudnionych. Najmniej reprezentowana jest
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branża: przemysł i budownictwo, która zapewnia zatrudnienie dla 16 % wszystkich
zatrudnionych.
Teren Gminy Moszczenica cechuje się dobrze zachowanym środowiskiem naturalnym nieskażone gleby, ulokowane z dala od dużych ośrodków przemysłowych powodują wśród
rolników wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym. Już kilkanaście gospodarstw od
kilku lat przestawia swoją produkcję z konwencjonalnej na ekologiczną. Oprócz podnoszenia
jakości produktów rolnych Gmina ma szanse na rozwój turystyki, wypoczynku i rekreacji.
Potwierdzeniem tej tendencji jest zauważalne w ostatnich latach powstawanie gospodarstw
agroturystycznych. Dużym ograniczeniem w organizacji produkcji rolnej jest rozproszona
zabudowa obydwu wsi, jak również stosunkowo duże rozdrobnienie struktury gospodarstw
rolnych.
Rysunek 17. Gmina Moszczenica. Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą (stan na 2010 rok)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Powszechny Spis Rolny 2010

W Gminie Moszczenica według danych z 2010 roku dominowały gospodarstwa rolne o
niedużym areale od 1 do 5 ha (579 gospodarstw), co stanowiło ok. 72 % wszystkich
gospodarstw, na drugim miejscu plasowały się gospodarstwa małe o areale do 1 ha (151
gospodarstw), co stanowiło 18,7 % ogółu gospodarstw w gminie. Większe gospodarstwa o
areale od 5 do 10 ha (67 gospodarstw) stanowiły 8,3 % , natomiast najmniejszy odsetek
przypadał na gospodarstwa o dużym areale – 10 ha i więcej. Takich gospodarstw było 8, czyli
niespełna 1 % ogółu.
Z powyższych danych można zaobserwować, że zdecydowanie dominujący rodzaj
gospodarstw to te o niedużym areale do 5 ha i stanowią one łącznie ok. 90, 6 % wszystkich
gospodarstw w gminie.
W Gminie Moszczenica według danych z 2010 roku największy areał użytków stanowiły użytki
rolne w dobrej kulturze – 804 ha, na drugim miejscu znalazły się użytki pod zasiew – 735 ha.
Trzecią dużą grupę użytków stanowiły łąki trwałe- 618 ha. W dalszej kolejności plasują się lasy
oraz grunty leśne – 402 ha, oraz pastwiska trwałe – 326 ha. Zdecydowanie mniejszy areał
zajmują ogrody przydomowe – 81 ha. Najmniejszy areał stanowią uprawy trwałe (27 ha).
Według danych z 2010 r. w Gminie Moszczenica dominują uprawy zbożowe podstawowe
z mieszankami zbożowymi, które łącznie obejmują 678,65 ha i stanowią 78,9 % wszystkich
zasiewów. Natomiast wśród wszystkich zasiewów najbardziej popularne są następujące
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rodzaje: pszenica ozima (386,53ha -44,95%) , ziemniaki (168,61 ha – 19,61 %), owies (109,5
ha- 12,73 %) oraz mieszanki zbożowe jare (109,31 ha – 12,71%). Te cztery najbardziej
popularne zasiewy są uprawiane na łącznej powierzchni 773,95 ha, co stanowi 90 %
wszystkich zasiewów gminy.
Czyste środowisko naturalne powoduje, że szczególne miejsce zajmuje produkcja zdrowej
żywności, w tym zbóż, mleka i jego przetworów, warzyw i owoców.

3.6 Lokalna gospodarka – sektor pozarolniczy
Zauważalna jest mniejsza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Gminy Moszczenica
w porównaniu ze stopniem przedsiębiorczości w powiecie, województwie czy kraju. Wskaźnik
przedsiębiorczości na dzień 31.12.2014 r. w gminie przedstawia się niekorzystnie: największa
różnica zauważalna jest w porównaniu z powiatem gorlickim: liczba podmiotów w gminie była
niższa o prawie 40 % w porównaniu z powiatem (różnica 445 podmiotów na 10 tys. ludności).
Na tle województwa oraz kraju stopień przedsiębiorczości był także znacznie niższy: liczba
podmiotów w gminie była niższa o ponad 35 % w porównaniu ze wskaźnikami dla
województwa oraz kraju.
Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

Wskaźnik
Podmioty gospodarki
narodowej w
rejestrze REGON na
10 tys. ludności

Gmina
Moszczenica

Powiat
Gorlicki

Województwo
Małopolskie

Polska

685

1132

1059

1071

Źródło: Bank Danych Lokalnych, „Raport o sytuacji społecznej województwa małopolskiego w 2014 r”, GUS

Struktura podmiotów prawnych Gminy Moszczenica przedstawia się następująco (według
danych na 2014 r.): na terenie gminy przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą – były to 174 podmioty ze 190 wszystkich podmiotów. Osoby fizyczne
prowadzące działalność stanowiły 91 % wszystkich podmiotów. Pozostałe podmioty (2014 r.)
to: stowarzyszenia i organizacje społeczne – 8 podmiotów, spółki cywilne – 6 podmiotów,
jedna spółka handlowa oraz jedna fundacja.
Na przestrzeni 5 lat następował systematyczny wzrost liczby podmiotów prowadzonych przez
osoby fizyczne i w 2014 r. było o 24 podmioty więcej w porównaniu z 2010 rokiem. Stanowi to
wzrost na poziomie 16 % w porównaniu z rokiem 2010.

Rysunek 18. Gmina Moszczenica. Liczba podmiotów prywatnych wg form prawnych (lata 2010-2014)
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Opracowanie własne
na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Pod względem wielkości zatrudnienia na terenie Gminy Moszczenica przeważają małe
podmioty zatrudniające maksymalnie do 9 pracowników. W 2014 roku było to 199
podmiotów na 207 wszystkich podmiotów. Podmioty te stanowiły 96 % wszystkich
zatrudniających podmiotów. Pozostałe to podmioty o średniej wielkości zatrudnienia od 10 do
49 osób (2014 r.) W gminie nie występują pracodawcy dający większe zatrudnienie. Na
przestrzeni 5 lat od 2010 r. systematycznie wzrastała liczba małych podmiotów o niewielkim
zatrudnieniu i w 2014 r. było to o 28 podmiotów więcej w porównaniu z 2010 rokiem.
Stanowi to wzrost na poziomie 11,7 % w porównaniu z rokiem 2010. Natomiast liczba
podmiotów o średniej wielkości zatrudnienia zmniejszyła się w tym czasie – z 12 do 8.
Rysunek 19. Gmina Moszczenica. Liczba podmiotów prywatnych i wielkość zatrudnienia (lata 2010-2014)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Z danych na lata 2009-2014 możemy zauważyć utrzymującą się przewagę podmiotów
zakładanych względem zamykanych do 2013 r. Najkorzystniejsza sytuacja była w 2010 r. - była
wtedy największa przewaga otwieranych podmiotów (28) nad zamykanymi (11).

Rysunek 20. Gmina Moszczenica – ogółem podmioty w sektorze prywatnym zakładane i zamykane (lata 2009-2014)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

3.7 Turystyka i agroturystyka
Głównym walorem turystycznym Gminy Moszczenica jest czyste środowisko naturalne
malownicza i bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Łagodne wzgórza porastają lasy mieszane,
natomiast na charakterystycznych, stromych zboczach oraz w dolinach występuje wiele
interesujących roślin, a niektóre z nich objęte są ochroną, jak wawrzynek wilczełyko, kopytnik
pospolity, skrzyp olbrzymi, bez koralowy, ostrożeń głowacz, konwalia majowa, kruszyna
pospolita, marzanka wonna, kalina koralowa.
Bogaty folklor pogórzański i dobrze zachowane tradycje lokalne wyróżniają obie miejscowości
w regionie i mogą stanowić dużą atrakcję turystyczną. Nie bez znaczenia są także liczne
zabytki kulturowe, a także przypominające o burzliwej historii tego regionu cmentarze
wojenne o ciekawej architekturze z okresu I wojny światowej, pamiątki po bitwie gorlickiej.
Z wyżej położonych punktów widokowych w Moszczenicy można podziwiać wzniesienia
Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego, Pogórza Rożnowskiego oraz Pogórza Ciężkowickiego, a
przy ładnej pogodzie również Tatry.
Infrastruktura ruchu turystycznego
Gminę cechuje niedostateczna oferta w zakresie infrastruktury turystycznej. Brakuje
gospodarstw agroturystycznych i bazy noclegowej powyżej 10 osób. Gmina posiada naturalne
wewnętrze zasoby i potencjały do rozwoju sektora turystyki wiejskiej. Sektor turystyki i
agroturystyki w Gminie Moszczenica w stosunku do posiadanego potencjału praktycznie nie
odgrywa żadnej roli.
Istniejąca gminna baza turystyczna obejmuje małe gospodarstwa z nielicznymi miejscami
noclegowymi. Do najważniejszych obiektów zaliczamy:
§ Domki Letniskowe Moszczenica "Wiatrówki";
§ Gospodarstwo ekologiczne p. Anny i Mariana Mruków;
§ Gospodarstwo agroturystyczne p. Jędrusiaków, w rejonie "Moszczenica Góra”.
W niedalekiej odległości od gospodarstwa p. Mruków w "Księżym Lesie" jest wytyczona
ścieżka edukacji ekologicznej wykonana przez Szkołę Podstawową im. Bronisława Wanata.
Trasę ścieżki o długości ok. 1500 m. poprowadzono przez miejsca najbardziej urokliwe i
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wartościowe przyrodniczo. Wykonano 16 stanowisk, przy których można obserwować
ciekawe zjawiska przyrodnicze, szereg chronionych gatunków roślin, a nawet zwierząt.
Dodatkowym atutem do odwiedzenia gminy jest jej bliskie położenie od Gorlic. Odległość
zaledwie 10 km można pokonać jadąc krajową drogą Moszczenica-Konieczna. W Gorlicach
warto skorzystać z krytej pływalni ze zjeżdżalnią-jedną z najnowocześniejszych w kraju.
Również niedaleko jest nad zaporę w Klimkówce, do Uzdrowiska w Wysowej, Stadniny Koni
Huculskich w Gładyszowie, Magurskiego Parku Narodowego, Biecza - najstarszego miasta
Podkarpacia, Muzeum przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy i wielu innych atrakcji,
których nie brakuje na terenie powiatu gorlickiego.

3.8 Kultura i rekreacja
Na terenie gminy działa jedna instytucja kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Biblioteki
z siedzibą w Moszczenicy, w którego strukturze funkcjonują dwie biblioteki: w Moszczenicy
i w Staszkówce. Ponad połowa korzystających z bibliotek to dzieci i młodzież ucząca się.
Dokształca się również coraz więcej dorosłych. Potrzeby czytelników w dużym stopniu
decydują o kierunku gromadzenia zbiorów bibliotecznych.
Biblioteki
Biblioteki publiczne działające w strukturach Ośrodka Kultury w Moszczenicy są instytucjami
kultury wpisanymi od wielu już lat w świadomość społeczności lokalnej. Początki ich istnienia
sięgają lat 50 - tych ubiegłego wieku. W swej długiej historii biblioteka przechodziła wiele
zmian organizacyjnych oraz miejsc funkcjonowania. W chwili obecnej swoją działalność
prowadzi w strukturach OKiB.
Ośrodek kultury wraz z biblioteką mieści się w budynku tzw. „starej szkoły” w Moszczenicy
oraz posiada filię biblioteki w Staszkówce. Obie biblioteki zlokalizowane są w centrach
miejscowości, w budynkach wcześniej zajmowanych przez szkoły. Są dobrze zaopatrzone
w sprzęt komputerowy i multimedialny. Zapewniają bezpłatny dostęp do Internetu, możliwość
wykonywania kserokopii. Gorzej jest z salami do spotkań, wystaw. W Moszczenicy OKiB
posiada salę wielofunkcyjną. Wykorzystywana jest na co dzień na szkolenia, próby zespołów,
spotkania stałych grup. Filia w Staszkówce oprócz zasadniczego pomieszczenia
z księgozbiorem posiada niewielka salę wielofunkcyjną, która pełni role kawiarenki
internetowej, biura sołtysa wsi oraz zaplecza dla pań z KGW. Biblioteka w Staszkówce wymaga
gruntownej modernizacji lub zmiany miejsca działalności. Usytuowanie biblioteki
w Staszkówce tuż obok Zespołu Szkół powoduje, że jest ona bardzo często odwiedzana przez
najmłodszych.
Księgozbiór biblioteki jest w pełni skatalogowany, czytelnik posiada elektroniczną kartę
biblioteczną, istnieje możliwość zdalnego przeglądania, zamawiania i rezerwowania.
Czytelnicy są informowani o upływającym terminie zwrotu, mają możliwość zdalnej,
samodzielnej prolongaty. Do nowych publikacji dołączana jest recenzja ułatwiająca
zapoznanie się z treścią publikacji. W każdej placówce jest Wi-Fi i komputery do dyspozycji
użytkowników. Duży nacisk jest kładziony na współpracę z przedszkolami. Dla nich od kilku lat
prowadzone są cykliczne lekcje biblioteczne, głośne czytanie w przedszkolu, konkursy
recytatorskie i artystyczne. Dzięki temu zarówno dzieci jak i ich rodzice są częstymi gośćmi
bibliotek, co skutkuje wzrostem liczby użytkowników wśród tych grup wiekowych.
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Wskaźniki GUS potwierdzają, iż dostępność mieszkańców Gminy Moszczenica do bibliotek
wygląda bardzo korzystnie na tle powiatu oraz województwa. W gminie przypada 2442
mieszkańców na bibliotekę, wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy w porównaniu z powiatem
(3412 mieszkańców na 1 bibliotekę) i jeszcze korzystniejszy w porównaniu z całym
województwem (4386 mieszkańców na 1 bibliotekę).

Rysunek 21. Wskaźniki dotyczące bibliotek w gminie, powiecie, województwie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Również dostępność mieszkańców do księgozbioru bibliotek gminy jest znacznie wyższa
w porównaniu z powiatem oraz województwem. W gminie przypada ponad 3570 pozycji na
1000 mieszkańców, wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy w porównaniu z województwem
(ponad 3252 pozycji na 1000 mieszkańców) i jeszcze korzystniejszy w porównaniu
z powiatem (ponad 3173 pozycji na 1000 mieszkańców).
Rysunek 22. Księgozbiór na 1000 ludności w gminie, powiecie, województwie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Mimo znacznie lepszej dostępności do infrastruktury i zasobów bibliotecznych poziom
czytelnictwa mieszkańców Gminy Moszczenica, jest znacznie słabszy na tle powiatu oraz
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województwa.
W gminie wskaźnik korzystania z księgozbioru bibliotek jest najniższy i wynosi 145 czytelników
na 1000 mieszkańców w porównaniu ze wskaźnikiem dla powiatu (179 osób) oraz jest jeszcze
niższy w porównaniu ze wskaźnikiem dla województwa (195 czytelników). Wskaźnik ten
świadczy o mniejszym nawyku czytania wśród mieszkańców gminy.
Rysunek 23. Czytelnicy bibliotek na 1000 ludności w gminie, powiecie, województwie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Kultura
Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy zajmuje się krzewieniem kultury na terenie gminy.
Wyraża się to między innymi poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą, zajęcia rekreacyjno –
sportowe dla młodzieży i dorosłych, spotkania oraz realizowanie projektów ukierunkowanych
na współpracę z zaprzyjaźnioną Gminą słowacką – Kurimą. Ośrodek Kultury i Biblioteki oprócz
prowadzonej działalności popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jest inicjatorem
wielu cyklicznych wydarzeń i inicjatyw artystyczno-kulturalnych. Do najważniejszych z nich
należy zaliczyć:
- współorganizowanie i współfinansowanie spektaklu teatralnego „Turniej poetów” w
wykonaniu aktorów teatru im. L. Solskiego dla uczniów gimnazjów z Moszczenicy i ze
Staszkówki;
- prowadzenie specjalnych bloków dla dzieci w czasie imprez masowych jakimi są festyny,
zarówno w Moszczenicy jak i w Staszkówce (pokazy kukiełek, występ iluzjonisty, konkursy z
nagrodami);
- występy grup teatralnych, zajęcia plastyczne z dziećmi w ramach Przeglądu Działalności
Artystycznej Dzieci i Młodzieży;
- organizacja dożynek, Dni Kultury Słowackiej;
- zajęcia rekreacyjno – sportowe callanetics dla dorosłych i młodzieży prowadzone dwa razy w
tygodniu;
- próby Chóru Wiejskiego „Małopolanie” (raz w tygodniu);
- spotkania członków Klubu Złotej Jesieni (raz w miesiącu).

Inne formy współpracy:
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- partnerstwo z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego przy organizacji szkoleń dla mieszkańców
gminy oraz współpraca z kołami gospodyń wiejskich w zakresie zachowania dziedzictwa
kulturowego wsi;
- kontynuowanie zbierania rodzimych przysłów, legend, przesądów, zwyczajów z myślą o
wydaniu ich w formie drukowanej.
Na terenie Ośrodka Kultury i Biblioteki działają organizacje i inicjatywy społeczne:
§ Chór wiejski „Małopolanie;
§ Klub „Złotej Jesieni”;
§ Koło Gospodyń Wiejskich;
§ Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenicy.

3.9 Pomoc społeczna
Zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Moszczenicy. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy w zakresie określonym
w art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zadania zlecone,
wymienione w art. 18 tej ustawy, a także zadania z zakresu pomocy społecznej, wynikające z
odrębnych ustaw.
Zadaniem GOPS jest wsparcie osób i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka. GOPS podejmuje działania mające na celu życiowe usamodzielnienie osób
i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie Gminy Moszczenica od 15 maja 1990
roku. Powołany został Uchwałą Nr 45/X/90 Gminnej Rady w Moszczenicy z dnia 26 lutego
1990 roku. Jest budżetową jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu realizacji zadań z
pomocy społecznej. Podlega Wójtowi Gminy.
Posiada swoją strukturę organizacyjną określoną statutem, regulaminami, zarządzeniami, a na
jej wewnętrzne otoczenie składa się:
-kierownik, który jednoosobowo zarządza organizacją;
-kadra (samodzielne stanowiska pracy).
GOPS corocznie realizuje cele statutowe:
§ przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń pieniężnych i
w naturze (na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach
rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawy o zatrudnieniu
socjalnym i innych);
§ realizacja pracy socjalnej w środowisku lokalnym mającą na celu pomoc osobom i
rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie;
§ sporządzanie diagnozy, analizy zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
pomocy społecznej, sporządza plany potrzeb w zakresie realizacji zadań z pomocy
społecznej.
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Partnerzy instytucjonalni GOPS w realizacji zadań statutowych: PUP w Gorlicach, Zespół Szkół
w Staszkówce, Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, Gimnazjum w Moszczenicy, PCPR w
Gorlicach, UG Moszczenica, Sąd Rejonowy w Gorlicach, KP Policji w Gorlicach, ZUS w
Gorlicach, KRUS w Gorlicach, Prokuratura Rejonowa w Gorlicach, Szpital Specjalistyczny w
Gorlicach, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy i w Staszkówce, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy, OKiB w Moszczenicy, SOIK Nowy Sącz, organizacje
pozarządowe.
Siedziba Ośrodka znajduje się w odrębnym budynku komunalnym. Zajmuje trzy pokoje
(55m2), na I piętrze.
Jak wynika badań GOPS przeprowadzonych w 2012 roku dla potrzeb „Strategii rozwiązywania
problemów społecznych do 2020 roku” w centrum głównych problemów społecznych gminy
znajdują się (kolejno): ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie.
Poniższe rysunki pokazują zakres i dynamikę zmian w obszarze pomocy społecznej na
przestrzeni ostatnich 5 lat.

Rysunek 24. Gmina Moszczenica. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej (lata 2009-2014)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Na przestrzeni 6 lat liczba gospodarstw w Gminie Moszczenica potrzebujących dodatkowego
wsparcia wzrosła i najwyższy poziom osiągnęła w 2014 roku, kiedy to 175 gospodarstw
korzystało z pomocy społecznej. Najkorzystniej sytuacja wyglądała w roku 2009 i 2011, kiedy z
pomocy społecznej korzystało najmniej gospodarstw – 151 i 150, czyli o 14 % mniej niż
obecnie. Największy wzrost korzystających z pomocy społecznej nastąpił w latach 2011 –
2014. W tym okresie liczba gospodarstwa korzystających z pomocy wzrosła o 25, czyli o 16%.
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Rysunek 25. Gmina Moszczenica. Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne (lata 2008-2014)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Mimo wzrostu liczby gospodarstw w gminie korzystających z pomocy społecznej, liczba osób
w gospodarstwach domowych korzystających z tego typu pomocy spadła w 2014 r.
w porównaniu do roku poprzedniego i zmniejszyła się w tym okresie o 3,6 % i była mniejsza o
8,8 % w porównaniu do 2010 r. kiedy to najwięcej mieszkańców korzystało z pomocy
społecznej.
Rysunek 26. Gmina Moszczenica. Osoby korzystające z pomocy społecznej (lata 2009-2014)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne systematycznie malała na przestrzeni 7 lat.
Najwięcej rodzin - 400 korzystało z zasiłków w 2008 roku, najmniej – 271 rodzin korzystało
w 2014 roku. Od 2008 roku liczba rodzin korzystających z tego typu wsparcia zmniejszyła się
aż o 32 %.

Rysunek 27. Osoby korzystające z pomocy społecznej w ludności ogółem – gmina, powiat, województwo (lata

2011-2014)
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Źródło: „Statyczne vademecum samorządowca”, Urząd Statystyczny w Krakowie, 2015

Kwota świadczeń rodzinnych zmniejszyła się na przestrzeni 7 lat i najniższy poziom osiągnęła
w 2014 – o 26 % niższy w porównaniu z 2011 r., kiedy to wypłacono największą kwotę na
świadczenia. Natomiast w porównaniu do roku poprzedniego – 2013, kwota ta zmniejszyła się
o 3,62 %.

Rysunek 28. Gmina Moszczenica. Kwota świadczeń rodzinnych (lata 2008-2014)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS

Sytuacja dotycząca osób w gminie korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
przedstawia się niekorzystnie na tle powiatu, a szczególnie województwa. W gminie odsetek
mieszkańców korzystających z tego typu pomocy jest najwyższy i tendencja ta utrzymuję się na
przestrzeni 5 lat. W 2014 r. odsetek ten był większy o 1,8 % w porównaniu z powiatem oraz o
7,8 % większy w porównaniu z województwem. Odsetek mieszkańców gminy korzystających z
pomocy w 2014 roku nieznacznie zmalał w porównaniu do roku poprzedniego - o 0,5 % oraz
jest mniejszy o 1,4 % w porównaniu do 2010 r. kiedy to odsetek mieszkańców korzystających
ze środowiskowej pomocy społecznej był najwyższy.
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Wydatki budżetu gminy w 2014 roku wg. klasyfikacji budżetowej „Ochrona zdrowia, pomoc
społeczna i polityka społeczna” wyniosły 4 016 482,77 zł, w tym zadania zlecone 1 988 728,20
(za: „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Moszczenia za 2014 rok”).

4. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica
4.1 Delimitacja, zasięg przestrzenny obszarów rewitalizacji
Założenia delimitacji obszarów
Delimitacja obszarów zdegradowanych została sporządzona zgodnie z dokumentem
„Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020, lipiec 2015 roku.
Zasięg każdego z tych obszarów wyznaczany został przy zastosowaniu następujących założeń:
§ Delimitacja obejmuje terytorium ograniczone przestrzennie, tj. obejmujące najbardziej
zdegradowane tereny Gminy Moszczenica, gdzie nasilenie i koncentracja negatywnych
zjawisk i problemów rewitalizacyjnych jest największa;
§ Proces delimitacji przestrzennej obszarów rewitalizacji dokonany został przez
samorząd, w oparciu o indywidualne kryteria i przy uwzględnieniu kryteriów
wskazanych przez IZ RPO Województwa Małopolskiego;
§ LPR łącznie nie obejmuje więcej niż 20% powierzchni Gminy Moszczenica i dotyczy
liczby ludności większej niż 30% jej mieszkańców.
Pogłębiona analiza i diagnoza obszarów problemowych została przeprowadzona przy
współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi liderami, pracownikami instytucji
samorządowych (w tym: Urząd Gminy, GOPS), jak również w ramach bezpośrednich
kontaktów z interesariuszami, w tym z mieszkańcami, na zebraniach wiejskich w każdym
sołectwie. Dokonano również wizji lokalnych i badań ankietowych wśród mieszkańców
odnośnie problemów społeczno-gospodarczych i infrastrukturalnych na obszarze gminy
wymuszających proces rewitalizacji. Podsumowanie procesu konsultacji społecznych
dotyczących prac nad LPR odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Moszczenica w dniu
10.02.2016 roku.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy do wskaźników degradacji zaliczono następujące
aspekty:
§ Dewastacja przestrzeni publicznej
Na podstawie wizji lokalnej i badań ankietowych oraz wywiadów dokonano oceny stanu
zdewastowania przestrzeni publicznej. Do głównych problemów należą: nagromadzenie
charakterystycznych przejawów wandalizmu, takich jak zniszczona i uszkodzona architektura,
pustostany, zaniedbane budynki i centra wsi, zniszczenia lub częstotliwość dewastacji
własności prywatnej. Dodatkowo, dewastacja wynika również z braku przeprowadzenia prac
remontowych, modernizacyjnych obiektów, które m.in. utraciły swoje funkcje.
Zidentyfikowano również budynki i obszary poprzemysłowe, które nie są wykorzystywane
częściowo lub nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wyniki badań wśród
grupy interesariuszy wyglądają następująco:
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Do najważniejszych, najbardziej zdewastowanych przestrzeni publicznych i obiektów,
ankietowani interesariusze zaliczyli przede wszystkim następujące obszary:
- stary budynek (siedziba Ośrodka Kultury i Biblioteki) w Staszkówce z zaniedbanym terenem
przylegającym (okolica Zespołu Szkół w Staszkówce) – 31%;
- teren po byłej cegielni w Moszczenicy – 22%;
- opuszczony budynek „Domu Młodzieży” w Moszczenicy z przylegającym terenem – 23%;
- budynek remizy OSP w Staszkówce – 12%;
- budynek starego kościoła w Moszczenicy – 7%;
- inne – 5 %.
§ Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, niska jakość życia mieszkańców
Do głównych problemów w tym zakresie należy zaliczyć:
- wysoki wskaźnik bezrobocia i niski wskaźnik aktywności zawodowej mieszkańców;
- niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym;
- niedostateczna liczna miejsc o charakterze rekreacyjnym i sportowym;
- brak infrastruktury mającej na celu integrację lokalną mieszkańców, niska przedsiębiorczość
i aktywność społeczna mieszkańców;
- niedostateczne zagospodarowanie wokół obiektów powodujące brak estetycznych
przestrzeni publicznych sprzyjających aktywności fizycznej i rekreacji oraz wzmacnianiu więzi
społecznych przebywających tam osób;
- stare budynki stwarzające zagrożenie dla osób pracujących w nich i przebywających w
pobliżu; dodatkowo bardzo niska estetyka obiektów;
- brak odpowiedniej infrastruktury sportowej w postaci boisk, sal wielofunkcyjnych, wraz z
zapleczem. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, że aktywność sportowa jest ważna w
życiu mieszkańców gminy i wzrasta zapotrzebowanie na miejsca do treningu, rozgrywek i
turniejów, organizacje sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.
Do najbardziej zdewastowanych przestrzeni publicznych i obiektów, ankietowani
interesariusze zaliczyli przede wszystkim następujące obszary:
- stary budynek (siedziba Ośrodka Kultury i Biblioteki) w Staszkówce z zaniedbanym terenem
przylegającym (okolica Zespołu Szkół w Staszkówce) - 48%;
- centrum Staszkówki - 27 %;
- obszar starego parku dworskiego w Staszkówce – 12%;
- zaniedbane boisko sportowe w Staszkówce – 8%;
- inne – 5%.
§ Poczucie zagrożenia bezpieczeństwa wśród mieszkańców obszaru zdegradowanego
Wśród interesariuszy panuje niedostateczne poczucie bezpieczeństwa użytkowania
przestrzeni publicznych jak i prywatnych. Największa liczba obaw dotyczy włamań i drobnych
kradzieży oraz dewastacji mienia (m.in. wiat przystankowych, ogrodzeń, witryn sklepowych).
Na zagrożenie przestępczością w obszarach problemowych wskazało 24% ankietowanych.
Do najbardziej zdewastowanych przestrzeni publicznych i obiektów, ankietowani
interesariusze zaliczyli przede wszystkim następujące obszary:
- centrum Staszkówki – 41%;
- obszar starego parku dworskiego w Staszkówce – 27%;
- teren po byłej cegielni w Moszczenicy – 22 %;
- teren przylegający do opuszczonego budynku „Domu Młodzieży w Moszczenicy” – 9 %;
- inne – 1%.
§ Zaniedbane środowisko naturalne
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Do głównych problemów w tym zakresie należy zaliczyć:
- niewystarczająca ilość terenów zielonych;
- zniszczone nasadzenia zieleni lub nieuporządkowane nasadzenia, zdegradowane tereny
zielone (mała architektura parkowa);
- emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw niskiej jakości lub odpadów w
paleniskach domowych;
- dzikie wysypiska śmieci;
-niedostateczne wykorzystanie zasobu wodnego rzeki Moszczanka.
Do najbardziej zdewastowanych przestrzeni publicznych
interesariusze zaliczyli przede wszystkim:
- obszar starego parku dworskiego w Staszkówce – 42%;
- centrum Staszkówki – 31 %;
- teren po byłej cegielni w Moszczenicy – 27 %.

i obiektów,

ankietowani

Wyznaczone obszary rewitalizacji
W wyniku przeprowadzonej analizy wyróżniono 2 główne obszary rewitalizacji. Łączna
powierzchnia terenów, na których przewiduje się działania rewitalizacyjne w gminie wyniesie
145 ha, co stanowi 3,85 % powierzchni gminy. Rewitalizowany obszar zamieszkuje
bezpośrednio 14 osób, co stanowi 0,28 % populacji gminy.

Obszar 1: Staszkówka
Powierzchnia obszaru 65 ha
Liczba ludności zamieszkującej obszar 12
Charakterystyka obszaru Zabudowa centrum Staszkówki jest w znacznym
stopniu nieuporządkowana i chaotyczna, co
znacznie obniża estetykę i funkcjonalność tego
obszaru. W centrum miejscowości (w sąsiedztwie
Zespołu Szkół) dominuje zniszczony budynek, w
którym mieści się siedziba Ośrodka Kultury i
Biblioteki (OKiB). Istotnym problemem jest
nieuporządkowane zagospodarowanie wokół
budynku, powodujące brak przestrzeni publicznej
sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców, integracji
i
nawiązywaniu
kontaktów
społecznych.
Miejscowość nie posiada bezpiecznego i
funkcjonalnego obiektu służącego rozwijaniu
aktywności społecznej i przedsiębiorczości.
Dużym problemem jest brak odpowiedniej
infrastruktury
sportowej
w
postaci
sali
wielofunkcyjnej i boiska wraz z zapleczem. Jest to
szczególnie istotne z uwagi na to, że aktywność
sportowa jest ważna w życiu mieszkańców gminy i
wzrasta zapotrzebowanie na miejsca do treningu,
rozgrywek i turniejów, organizacje sportowych
zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.
Potwierdzają to sukcesy utytułowanego UKS 3
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Staszkówka Jelna, który zdobył tytuł Halowego
Mistrza Małopolski 2015 w piłce nożnej młodziczek
rocznik 2002-2004. Sukcesy drużyny spowodowały
wzrost zainteresowania sportem wśród młodzieży
z jednej strony oraz pogłębianiem się problemów z
niedostateczną bazą sportowo-rekreacyjną i
ograniczeniami lokalowymi z drugiej.
Zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej,
tj. Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce,
Ochotnicza Straż Pożarnej w Staszkówce; przeważa
zabudowa wielorodzinna.
W północno-wschodniej części wytyczonego
obszaru znajduje się stary park dworski ze stawem
cechujący
całkowitym
lub
częściowym
zniszczeniem szaty roślinnej i nasadzeń oraz
degradacją małej infrastruktury architektonicznej
(ścieżki, ławki, itp.). Jest to miejsce kumulacji
niekorzystnych
zachowań
wandalizmu
i
alkoholizmu mieszkańców i osób przyjezdnych.
Podsumowując, obszar 1 obejmuje swym
zasięgiem następujące zdegradowane obiekty:
- stary budynek (siedziba OKiB) z przylegającym
terenem
- zaniedbane centrum miejscowości (sąsiedztwo
Zespołu Szkół)
- obszar starego parku dworskiego ze stawem

Lokalizację przestrzenną Obszaru nr 1 prezentują rysunki poniżej:
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Rysunek 29. Obszar objęty rewitalizacją w miejscowości Staszkówka – mapa fizyczna

Rysunek 30. Obszar objęty rewitalizacją w miejscowości Staszkówka – mapa geodezyjna

Obszar 2: Moszczenica
Powierzchnia obszaru 80 ha
Liczba ludności zamieszkującej obszar 2
Charakterystyka obszaru Obszar zlokalizowany w centrum miejscowości,
stanowi strefę działalności administracyjnousługowej,
związanej
z
bezpośrednim
oddziaływaniem ośrodka gminnego. Jednocześnie,
z uwagi na najważniejsze znaczenie w rozwoju
gminy i spełnianie zasadniczych funkcji
centrotwórczych, gromadzi największą liczbę
sprzeczności i konfliktów rozwojowych, które
prowadzą do jego degradacji technicznej i
kumulacji problemów społeczno-gospodarczych.
Centralny fragment tego obszaru stanowi obszar
zlokalizowany przy Urzędzie Gminy oraz wraz z
przyległymi drogami. Jego układ przestrzenny to
prostokątny plac wraz z siecią rozchodzących się
dróg, wzdłuż których usytuowane są ciągi zwartej
zabudowy.
Obszar 2 obejmuje swym zasięgiem następujące
zdegradowane obiekty:
- teren po byłej cegielni
- stary kościół
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- pustostan budynku dawnego „Domu Młodzieży”
wraz z przylegającym terenem

Lokalizację przestrzenną Obszaru nr 2 prezentują rysunki poniżej:

Rysunek 31. Obszar objęty rewitalizacją w miejscowości Moszczenica – mapa fizyczna
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4.2 Analiza SWOT obszarów problemowych
W wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji zidentyfikowano najważniejsze czynniki i zjawiska
kryzysowe na obszarach problemowych o różnym charakterze i skali oddziaływania. Szeroka
identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych pozwoli na przygotowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i większym oddziaływaniu.
Analiza SWOT jest podsumowaniem mocnych i słabych stron gminy wynikających
z uwarunkowań wewnętrznych oraz szans i zagrożeń zdeterminowanych w dużej mierze przez
czynniki zewnętrzne, które należy wykorzystywać lub niwelować. Analiza stanowi pomoc przy
dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia diagnozowanej jednostki oraz określaniu
priorytetów jej rozwoju.
Analiza SWOT została przeprowadzona dla wyznaczonych, dwóch obszarów zdegradowanych.
Tabela 8. Analiza SWOT dla obszarów zdegradowanych

Mocne strony

Słabe strony

- Obszary zlokalizowane w centrach
miejscowości, stanowiące strefę działalności
administracyjno-usługowej (szkoły, Urząd
Gminy) i pełniących funkcje centrotwórcze w
układzie osadniczym gminy

Koncentracja i nasilenie negatywnych zjawisk
w sferach:

- Bardzo dobra dostępność komunikacyjna
obszarów (wewnętrzna i zewnętrzna)

Społecznej:
- niska aktywność społeczna mieszkańców
- niski poziom uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym mieszkańców
- nasilone zjawiska wandalizmu, chuligaństwa
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i alkoholizmu
- Dobrze rozwinięta sieć placówek
oświatowych w obu miejscowościach, dobry
poziom świadczonej edukacji
- Wysoka aktywność OKiB w podstawową
działalność kulturalno-biblioteczną
- Sąsiedztwo atrakcyjnych turystycznie
obiektów zabytkowych, w tym bogate w
historię i tradycję obiekty sakralne oraz
cmentarze z okresu I wojny światowej
- Duża aktywność i sukcesy klubów
sportowych, zaangażowanie młodzieży w
sport
- Czyste środowisko naturalne
- Dobrze zorganizowany system odbioru i
segregacji odpadów z terenu gminy
- Dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego i
korzystna struktura wiekowa mieszkańców
gminy
- Aktywność samorządu gminnego w zakresie
poprawiana estetyki i funkcjonalności
przestrzeni publicznej oraz dostępu do
wysokiej jakości usług dla mieszkańców

Gospodarczej:
- niski wskaźnik aktywności zawodowej
mieszkańców i przedsiębiorczości
mieszkańców
- słaba kondycja finansowa lokalnych firm,
niski potencjał inwestycyjny, dominacja
podmiotów (96 %) z niewielkim
zatrudnieniem (do 9 osób), prowadzonych w
formie jednoosobowej działalności
gospodarczej
Przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej:
- niewystarczające wyposażenie obszaru w
infrastrukturę społeczną służącej aktywizacji
społeczno-zawodowej mieszkańców (brak
pomieszczeń i podstawowego wyposażenia)
- niska jakość świadczonych usług
społecznych (zniszczony budynek OKiB)
- zaniedbana lub zdewastowana przestrzeń
publiczna (centrum Staszkówki, tereny wokół
budynku OKiB, Domu Młodzieży, stary park,
teren byłej cegielni)
- brak lub niski poziom infrastruktury
rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej
(głównie centrum Staszkówki)
- zaniedbana estetyka elementów przestrzeni
publicznej obu centrów miejscowości
(pustostany, odpadająca elewacja z budynku
OKIB, dzikie nasadzenia, krzaki, zniszczone
elementy małej architektury parku- ławki,
lampy, śmietniki, itp.)
- brak rozwiązań w zakresie dostępności
obiektów i infrastruktury do potrzeb osób
niepełnosprawnych i aspektów klimatycznych
(wysokie zużycie energii w obiektach
publicznych)
Środowiskowej:
-niewystarczająca ilość terenów zielonych
-zniszczone
nasadzenia
zieleni
lub
nieuporządkowane
nasadzenia,
zdegradowane tereny zielone i mała
architektura (głównie na terenie starego
parku dworskiego w Staszkówce)
- emisja zanieczyszczeń pochodzących ze
spalania paliw niskiej jakości lub odpadów w

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 |

42

paleniskach domowych

Szanse
- Uporządkowanie funkcjonalne i estetyczne
przestrzeni publicznej obu miejscowości jako
społeczno-ekonomiczny czynnik rozwojowy
sołectw
- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług
publicznych i społecznych dla mieszkańców
(wyposażenie obszaru w infrastrukturę
społeczną, rekreacyjno-sportową i
wypoczynkową)
- Wzrost aktywności społecznej,
obywatelskiej i postaw przedsiębiorczości
wśród mieszkańców
- Włączenie się gminy w ogólnoeuropejski
nurt mody na turystykę wiejską, aktywną i
kulturową w oparciu o istniejące walory
naturalne i obiekty zabytkowe
- Rozwój potencjału gminy w zakresie funkcji
rekreacyjno-sportowych i osiągnąć
uczniowskich
- Wykorzystanie szans rozwoju gminy i jej
społeczności wynikających z dostępnych
programów Unii Europejskiej - projektów
infrastrukturalnych i w kapitał ludzki

Zagrożenia
− Ograniczone możliwości prawnoadministracyjne wpływania na właścicieli
obiektów zdegradowanych
- Niewiara i niechęć mieszkańców do
poprawy swojej sytuacji życiowej (połączona
ze zwiększającą się zależnością mieszkańców
od pomocy socjalnej)
- Utrwalanie sposobu życia prowadzącego do
rozwoju patologii społecznych - wyrażające
się w dalszym zaniedbywaniu substancji
mieszkaniowej i dewastacjach
-Pogłębianie się zjawiska izolacji i zaniku więzi
sąsiedzkich i społecznych
- Obniżanie się konkurencyjności gminy
spowodowane między innymi niskim
standardem infrastruktury, niskim poziomem
rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
- Niewystarczające środki finansowe na
przeprowadzenie przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (brak funduszy własnych,
środków zewnętrznych)

- Wykorzystanie polityki energetycznej UE
kładącej nacisk na większe udział w bilansie
energetycznym odnawialnych źródeł energii.
− Rosnąca świadomość młodzieży i dorosłych
w kierunku kształcenia powiązanego z
kwalifikacjami zawodowymi i szansami na
rynku pracy

4.3. Wizja stanu obszaru
Wizja stanowi obraz pożądanego stanu, jaki społeczność lokalna chce osiągnąć na dzięki
realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025
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w obszarach zdegradowanych i bezpośrednim ich otoczeniu.
Wizja procesu rewitalizacji to długofalowy cel, do którego będzie dążyć realizując
poszczególne elementy LPR. Wizja formułowana jest w sposób ogólny i ze względu na małą
liczbę ludności gminy, liczbę i bliskość obu sołectw adresowana jest do społeczności
zamieszkującej obszary zdegradowane jak i szerzej – do wszystkich mieszańców gminy. Wizja
LPR wpisuje się również w założenia wizji i misji Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na lata
2016-2025.
W przypadku przedmiotowej strategii, wizja rozwoju gminy została określona następująco:
Gmina Moszczenica jest ośrodkiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich pod
względem przestrzennym, gospodarczym i społecznym zapewniającym swoim mieszkańcom
możliwości indywidualnego sukcesu.

4.4 Cele rewitalizacji
Cele strategiczne i operacyjne LPR zostały skorelowane z celami strategicznymi i operacyjnymi
Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Moszczenica do roku 2020.
Ze względu na zbliżony zakres i skalę problemów występujących na obu obszarach
zdegradowanych przyjęto ujednoliconą strukturę celów, bez konieczności wyznaczania celów
dla każdego zdegradowanego obszaru osobno.
Rysunek 33. Układ celów strategicznych (CS) i celów operacyjnych (CO)
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5.Planowane projekty na obszarach rewitalizowanych
5.1 Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Kompleksowe wdrożenie Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 20162025 wymaga zastosowania podejścia projektowego. Projekty podzielono na dwa rodzaje:
§ Projekty inwestycje - realizujące strategiczną wizję rozwoju obszaru zdegradowanego,
skonsultowaną z interesariuszami tego obszaru, realizowane w ścisłym powiązaniu z
projektami dodatkowymi.
§ Projekty dodatkowe – działania uzupełniające przedsięwzięcia infrastrukturalne,
projekty o charakterze miękkim, skierowane do całej społeczności obszaru
zdegradowanego i mieszkańców gminy
Zadaniem wszystkich projektów jest etapowe wprowadzenie zmian, które w okresie do 2025
roku przyczynią się do realizacji wizji i celów rewitalizacji. Określenie projektów zostało
dokonane przez samorząd gminy we współpracy z lokalną społecznością, sektorem
pozarządowym i biznesem.
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Poniższe tabele prezentują listę projektów inwestycyjnych i dodatkowych.
Tabela 9. Lista projektów inwestycyjnych realizujących LPR

Tytuł projektu inwestycyjnego

„Budowa wielofunkcyjnej sali
gimnastycznej z zapleczem
kulturowym przy Zespole Szkół
w Staszkówce”

Zakres

- Budowa obiektu sportowej sali
wielofunkcyjnej wraz z
wyposażeniem sportowym i
estradowym

Beneficjent

Lokalizac
ja*

Gmina
Moszczenica

1

Gmina
Moszczenica

1

Gmina
Moszczenica

1

Gmina
Moszczenica

1

Gmina
Moszczenica

2

- Utworzenie w zapleczu
kulturowym siedziby OKiB z
czytelnią i kawiarenką internetową

„Budowa placu flagowego”

„Modernizacja boiska
sportowego”

„Rewitalizacja starego parku
dworskiego”

„Zagospodarowanie terenów po
byłej cegielni”

- Utworzenie Centrum Aktywności i
Przedsiębiorczości Lokalnej
- Wyburzenie starego budynku
(aktualnej siedziby OKiB),
utworzenie w to miejsce
reprezentacyjnego placu
apelowego wraz z towarzyszącą
infrastrukturą (chodniki, ławki,
oświetlenie, monitoring, itp.)
- Uporządkowanie zieleni i
wzbogacenie układu roślinnego
centrum miejscowości
- Budowa infrastruktury
dostosowanej do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych
- Instalacja inteligentnego
oświetlenia
Modernizacja nawierzchni obiektu,
utworzenie infrastruktury
okołosportowej (ławki,
przebieralnie, szatnie itp.)
- Poprawa stanu i jakości
drzewostanu parku
- Zwiększenie powierzchni
nasadzeń drzew, krzewów, bylin
- Budowa elementów małej
architektury parku
- Odtworzenie układu
komunikacyjnego w obrębie parku
- Instalacja monitoringu i
oświetlenia
- Rekultywacja stawu
- Uzbrojenie terenu w niezbędną
infrastrukturę komunalną
- Utworzenie reprezentacyjnego
miejsca wypoczynku i rekreacji dla
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„Zagospodarowanie budynku
Domu Młodzieży z
przylegającym terenem”

„Rewaloryzacja fasady kościoła
z przylegającym terenem”

„Rewaloryzacja wybranych
cmentarzy wojennych z okresu I
wojny światowej położonych na
terenie Gorlic, Limanowej i
powiatów gorlickiego,
limanowskiego i
nowosądeckiego, jako zespołu
dziedzictwa o znaczeniu
międzynarodowym”

mieszkańców wraz z towarzyszącą
infrastrukturą (chodniki, plac
zabaw, siłownia, ławki, oświetlenie,
nasadzenia, monitoring, itp.)
- Modernizacja i remont ciągów
pieszo-jezdnych i wymiana sieci
infrastruktury komunalnej
- Uporządkowanie zieleni i
wzbogacenie układu roślinnego
- Budowa infrastruktury
dostosowanej do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych
- Instalacja inteligentnego
oświetlenia
- Modernizacja budynku z
przeznaczeniem na funkcje
kulturalno-społeczne (biblioteka z
salą wystawową i izbą pamięci
Arcybiskupa Leona Wałęgi)
- Zagospodarowanie terenu wokół
obiektu (parking, oświetlenie,
monitoring)
- Odnowienie obiektu
- Zagospodarowanie terenu wokół
obiektu (parking, oświetlenie,
monitoring)
Projekt zakłada:
Rewaloryzację
cmentarzy
wojennych nr 116, 117, 119, 124,
na terenie gminy Moszczenica
- Opracowanie katalogu zespołu
zachodnio-galicyjskich cmentarzy z
I
wojny
światowej utworzonych przez
Krakowski
Oddział
Grobów
Wojennych
-Utworzenie
w
internetowej
małopolskiej
bazie
grobów
wojennych wielojęzycznej strony
dotyczącej cmentarzy objętych
wnioskiem
- Zorganizowanie wystawy w 100
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości
–
reminiscencje historycznej wystawy
zorganizowanej w Pałacu Sztuki w
1916 r. przez władze austrowęgierskie
- Opracowanie i wydanie broszur
edukacyjnych
dotyczących
cmentarzy położonych na terenie
samorządów – partnerów projektu

Gmina
Moszczenica /
Parafia
Moszczenica

2

Parafia
Moszczenica

2

- Gmina
1,2
Moszczenica
- Wojewoda
Małopolski
Szkoła
Podstawowa
im. Bronisława
Wanata
w
Moszczenicy
- Gimnazjum
im. ks. abp.
Leona Wałęgi
w Moszczenicy
- Zespół Szkół
im. Jana Pawła
II
w
Staszkówce

46
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*[1] Staszkówka, [2] Moszczenica
Tabela 10. Lista projektów dodatkowych realizujących LPR

Tytuł projektu dodatkowego /
działań uzupełniających

Zakres

Beneficjent/Partner

Lokalizac
ja
*

„Utworzenie Centrum
Aktywności Lokalnej i
Przedsiębiorczości w
Staszkówce”

- W ramach wsparcia
infrastrukturalnego Centrum
zapewni zaplecze biurowe i
siedzibę
dla
organizacji
pozarządowych,
lokalnych
liderów,
przedsiębiorców,
nieformalnych
grup
mieszkańców.

- Gmina Moszczenica

1

-Stowarzyszenie
KulturalnoOświatowe "Patria"
- Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w
Gorlicach

Zakres
podstawowej
działalności
Centrum
obejmuje:
organizację
warsztatów
i
kursów,
doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, punkt
konsultacyjny, system szkoleń
w zakresie pozyskiwania
funduszy dla firm, organizacji
społecznych,
rolników,
obsługę biurowa, kafejkę
internetowa.
- Centrum będzie wspierać
przedsięwzięcia
wolontariackie
oraz
pośredniczyć
między
organizacjami potrzebującymi
wsparcia a wolontariuszami i
osobami, które tej pomocy
pragną udzielić
„Razem na rynku pracy program aktywizacji zawodowej
mieszkańców”

- Zakres działań programu
obejmuje: wsparcie doradcze
i psychologiczne, coaching,
szkolenia zawodowe, staże i
pomoc w znalezieniu pracy,
planowanie
kariery
zawodowej

- Gmina Moszczenica
-Stowarzyszenie
KulturalnoOświatowe "Patria"
w Staszkówce

- Stowarzyszenie
- Grupy docelowe: osoby Oświatowe Synergia
w Moszczenicy
bezrobotne, młodzież, rolnicy,
niepełnosprawni,
kobiety,
osoby
zagrożone

1,2
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wykluczeniem społecznym
„Myślę globalnie, działam
lokalnie -program aktywności
lokalnej”

- Program obejmuje wsparcie
szkoleniowo-doradcze, które
zwiększy
szansę
na
przygotowanie mieszkańców
do samopomocy, rozwoju
społecznego
oraz
efektywniejszego działania na
rzecz społeczności lokalnej

-Gmina Moszczenica

1,2

-Stowarzyszenie
KulturalnoOświatowe "Patria"
- Koła Gospodyń
Wiejskich

- Ochotnicza Straż
- Aktywizacja społeczności Pożarna w
lokalnej poprzez realizację Staszkówce i
programów profilaktycznych, wMoszczenicy
organizację
i
zagospodarowanie
czasu
wolnego
Organizacja
imprez
kulturalno-społecznych,
warsztatów
i
spotkań
wycieczek, itp.
Grupy
docelowe:
mieszkańcy Staszkówki i
Moszczenicy, liderzy lokalni,
młodzież, seniorzy, sołtysi
„Nowa szansa - program
reintegracji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym”

- Zakres wsparcia: doradztwo
zawodowe,
pośrednictwo
pracy,
poradnictwo
psychologiczne,
grupowe
formy pracy (np. treningi
komunikacji, autoprezentacji,
warsztaty
aktywności
zawodowej), grupy wsparcia,
szkolenia
zawodowe,
działania towarzyszące (m.in.
opieka
nad
dzieckiem,
osobami zależnymi, itp.)
- Odbiorcy projektu: Program
adresowany jest do osób
pozostających bez pracy
powyżej 24 miesięcy (w tym
kobiet wychowujących małe
dzieci), osób uzależnionych od
alkoholu,
długotrwale
korzystających ze świadczeń
systemu pomocy społecznej,
osób w wieku 18-24 lat
pochodzących
z
rodzin
ubogich,
zagrożonych

- Gmina
Moszczenica
- GOPS
- Stowarzyszenie
Oświatowe
„Synergia” w
Moszczenicy

1,2
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dysfunkcjami społecznymi.
„Moja firma, mój sukces–
program rozwoju
przedsiębiorczości
mieszkańców”

Program obejmuje, mi.n
−
diagnozę
zawodowych
prowadzenia
gospodarczej

- Gmina Moszczenica

1,2

kompetencji -Stowarzyszenie
w zakresie Kulturalnodziałalności Oświatowe "Patria"
w Staszkówce

- doradztwo indywidualne w - Stowarzyszenie
zakresie zakładania i rozwoju Oświatowe Synergia
firmy
w Moszczenicy
- wsparcie w zakresie
pozyskiwania
dotacji
i
pożyczek
na zakładanie i
rozwój firm
- Grupy docelowe: osoby
bezrobotne,
pracujące,
młodzież,
rolnicy,
niepełnosprawni, kobiety
„Czytam więc jestem”

Projekt ma na celu promocję - Ośrodek Kultury i
czytelnictwa w szczególności Biblioteki
wśród dzieci i młodzieży szkół
- Ochotnicza Straż
gminnych
Pożarna w
Staszkówce i w
Moszczenicy

1,2

- Koło Gospodyń
Wiejskich

„Turniej poetów”

Warsztaty
teatralne, -Ośrodek Kultury i
poetyckie , plastyczne i Biblioteki
muzyczne dla uczniów z
-Chór„Małopolanie”
Moszczenicy i ze Staszkówki
- Koła Gospodyń
- Zajęcia mające na celu
Wiejskich
rozwijanie
zdolności
i
zainteresowań dzieci oraz
kształtowanie
kompetencji
społecznych

1,2

„Mamy dzieci”

Projekt mający na celu Ośrodek Kultury i
wypracowanie prawidłowych Biblioteki
relacji pomiędzy rodzicami a
dziećmi poprzez wspólne
spędzanie czasu wolnego i
rozwój talentów dziecka.

1,2

„Edukacja oknem na świat –
program podnoszenia

Program zakłada:

1,2

-Gmina Moszczenica

- Wyrównywanie dysproporcji - Stowarzyszenie
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kompetencji i szans
edukacyjnych uczniów”

i
zwiększenie
edukacyjnych
gimnazjów
− Poprawa
uczenia się

szans Promocji i Rozwoju
uczniów Gminy Moszczenicy

- Gimnazjum im.
efektywności ks.abp. Leona Wałęgi
w Moszczenicy

- Zwiększenie umiejętności - Zespół Szkół im.
uczniów w zakresie ośmiu Jana Pawła II w
kompetencji
kluczowych: Staszkówce
Porozumiewanie się w języku
ojczystym; Porozumiewanie
się w językach obcych;
Kompetencje matematyczne i
podstawowe
kompetencje
naukowo-techniczne;
Kompetencje informatyczne;
Umiejętność uczenia się;
Kompetencje społeczne i
obywatelskie;
Poczucie
inicjatywy i przedsiębiorczość;
Świadomość
i
ekspresja
kulturowa
„Aktywny senior”

„Gmina Moszczenic@”

Projekt zakłada organizację
poranków
muzycznych,
koncertów,
pogadanek.
Uczestnicy będą brali udział w
przygotowaniu
spotkań,
wspólnym
śpiewie,
dyskusjach. Celem projektu
jest utworzenie i utrwalenie
nawyku aktywnego spędzania
czasu na płaszczyźnie kultury
oraz stworzenie
miejsca
spotkań dla osób starszych
(Centrum Aktywności Lokalnej
i
Przedsiębiorczości
w
Staszkówce)

- Gmina Moszczenica

Utworzenie
kafejki
komputerowej z ogólnie
dostępnymi komputerami dla
dzieci, młodzieży i seniorów
w
Centrum
Aktywności
Lokalnej i Przedsiębiorczości
w Staszkówce

- Gmina Moszczenica

1,2

- Ośrodek Kultury i
Biblioteki
- Koła Gospodyń
Wiejskich

- Ośrodek Kultury i
Biblioteki
- Stowarzyszenie
Oświatowe
„Synergia” w
Moszczenicy

- Szkolenia i warsztaty
podnoszące
umiejętności - Stowarzyszenie
cyfrowe mieszkańców
KulturalnoOświatowe "Patria"

1,2
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w Staszkówce

„Sport – to lubię”

Zajęcia
rekreacyjno
–
sportowe, (np. callanetics,
aerobik, nordic walking) dla
dorosłych
i
młodzieży
prowadzone dwa razy w
tygodniu

- Gmina Moszczenica

1,2

-KS Moszczanka
Moszczenica
- KS Sokół
Staszkówka
-UKS 3 Staszkówka
Jelna

„Mistrzowska gmina”

- Gminny system stypendialny
dla uczniów osiągających
ponadprzeciętne wyniki w
nauce,
sporcie
lub
uzdolnionych artystycznie
- Rozszerzenie oferty zajęć
pozalekcyjnych
i
pozaszkolnych,
w
tym
sportowo-rekreacyjnych
i
kulturalnych
oraz
organizowanie wypoczynku
dla dzieci i młodzieży

- Gmina Moszczenica

1,2

- Szkoła Podstawowa
im. Bronisława
Wanata w
Moszczenicy
- Gimnazjum im. ks.
abp. Leona Wałęgi w
Moszczenicy
- Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w
Staszkówce

*[1] Staszkówka, [2] Moszczenica

5.2 Komplementarność projektów, celów i rezultatów LPR
Poniżej zaprezentowano analizę komplementarności powiązań pomiędzy celami operacyjnymi
Lokalnego Programu Rewitalizacji, planowanymi projektami i rezultatami.

Tabela 11. Komplementarność pomiędzy celami operacyjnymi, projektami i rezultatami

Cel operacyjny
CO 1.1., CO 1.3
CO 1.4, CO 2.1,
CO 2.5

Tytuł projektu
„Budowa wielofunkcyjnej sali
gimnastycznej z zapleczem kulturowym
przy Zespole Szkół w Staszkówce”

Rezultaty
- Adaptacja zdegradowanych terenów
do pełnienia nowych funkcji na rzecz
społeczności lokalnej
- Poprawa dostępu do wysokiej jakości
infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i
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CO 1.1, CO 1.2,
CO 1.3, CO 2.1

„Budowa placu flagowego”

CO 1.1., CO 1.3
CO 1.4, CO 2.1,
CO 2.5

„Modernizacja boiska sportowego”

CO 1.1., CO 1.2,
CO 1.3

„Rewitalizacja starego parku
dworskiego”

CO 1.1., CO 1.2,
CO 1.3

„Zagospodarowanie terenów po byłej
cegielni”

CO 1.1., CO 1.2,
CO 1.3, CO 2.1

„Zagospodarowanie budynku Domu
Młodzieży z przylegającym terenem”

CO 1.1., CO 1.2,
CO 1.3,

„Rewaloryzacja fasady kościoła
z przylegającym terenem”

CO 1.1, CO 1.2,
CO 2.1

„Rewaloryzacja wybranych cmentarzy
wojennych z okresu I wojny światowej
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kulturowej
- Poprawa funkcjonalności i estetyki
centrum miejscowości
- Adaptacja zdegradowanych terenów
do pełnienia nowych funkcji na rzecz
społeczności lokalnej
- Zwiększenie dostępności do wysokiej
jakości infrastruktury rekreacyjnowypoczynkowej
- Wzrost integracji mieszkańców i
rozwój relacji dobrosąsiedzkich
-Poprawa funkcjonalności i estetyki
centrum miejscowości
- Adaptacja zdegradowanych terenów
do pełnienia nowych funkcji na rzecz
społeczności lokalnej
-Zwiększenie dostępności terenów
sportowych, rekreacyjnych i
wypoczynkowych oraz rozwój wysokiej
jakości oferty usług w tym zakresie
- Adaptacja zdegradowanych terenów
do pełnienia nowych funkcji na rzecz
społeczności lokalnej
- Poprawa stanu środowiska
naturalnego oraz ochrona i promocja
dziedzictwa naturalnego
- Poprawa funkcjonalności i estetyki
miejsc wypoczynkowych
- Poprawa stanu bezpieczeństwa i
porządku publicznego
- Adaptacja zdegradowanych terenów
do pełnienia nowych funkcji na rzecz
społeczności lokalnej
- Poprawa funkcjonalności i estetyki
centrum miejscowości
- Poprawa stanu bezpieczeństwa i
porządku publicznego
- Adaptacja zdegradowanych terenów
do pełnienia nowych funkcji na rzecz
społeczności lokalnej
- Poprawa dostępu do nowoczesnych
obiektów pełniących funkcje społeczne,
kulturalne i rekreacyjne
-Poprawa funkcjonalności i estetyki
centrum miejscowości
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej
obszarów zdegradowanych
-Poprawa funkcjonalności i estetyki
centrum miejscowości
-Ochrona i promocja dziedzictwa
kulturowego gminy Moszczenica i
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położonych na terenie Gorlic, Limanowej
i powiatów gorlickiego, limanowskiego i
nowosądeckiego, jako zespołu
dziedzictwa o znaczeniu
międzynarodowym”

CO 1.4, CO 2.1,
CO 2.2, CO 2.3,
CO 2.4

„Utworzenie Centrum Aktywności
Lokalnej i Przedsiębiorczości w
Staszkówce”

CO 1.4, CO 2.1,
CO 2.4

„Razem na rynku pracy - program
aktywizacji zawodowej mieszkańców”

CO 1.4, CO 2.1,
CO 2.4

„Myślę globalnie, działam lokalnie
-program aktywności lokalnej”

CO 1.4, CO 2.4

„Nowa szansa - program reintegracji
zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym”
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Małopolski
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej
obszarów zdegradowanych
- Zwiększenie aktywności społecznej
mieszkańców z wykorzystaniem
niematerialnego dziedzictwa
kulturowego związanego z tradycjami i
zasobami przyrodniczymi
- Podniesienie poziomu wiedzy,
umiejętności i kompetencji miękkich
mieszkańców w zakresie
przedsiębiorczości, inicjatywy lokalnej i
aktywności społecznej
- Rozwój mikro i małej
przedsiębiorczości mieszkańców
- Przeciwdziałanie marginalizacji
wiejskich obszarów zdegradowanych
- Zwiększenie szans mieszkańców na
rynku pracy
- Zmniejszanie zjawiska wykluczania
cyfrowego wśród mieszkańców
- Wzrost liczby projektów realizowanych
z funduszy zewnętrznych
- Wzmocnienie lokalnych firm z sektora
MSP oraz produkcyjnych gospodarstw
rolnych
- Wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców
-Przekwalifikowanie zawodowe osób
-Zdobycie nowych kwalifikacji i
umiejętności niezbędnych na rynku
pracy
- Rozwój kompetencji miękkich,
zainteresowań i talentów mieszkańców
- Zwiększenie umiejętności
mieszkańców w zakresie ośmiu
kompetencji kluczowych we
współczesnej gospodarce
- Zdobycie nowych kwalifikacji i
umiejętności niezbędnych w działalności
społecznej
- Wzrost poziomu integracji społecznej
mieszańców
- Wzrost poziomu zaufania społecznego
- Wzrost liczby projektów realizowanych
z funduszy zewnętrznych
-Promocja aktywnej polityki społecznej
- Aktywizacja zawodowa i społeczna
mieszkańców zagrożonych
wykluczeniem społecznym
- Podniesienie kompetencji społecznych
i zawodowych mieszkańców
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CO 1.4, CO 2.2,
CO 2.3, CO 2.4

„Moja firma, mój sukces– program
rozwoju przedsiębiorczości
mieszkańców”

CO 1.4, CO 2.1,
CO 2.5

„Czytam więc jestem”

CO 1.4, CO 2.1,
CO 2.5

„Turniej poetów”

CO 1.4, CO 2.1

„Mamy dzieci”

CO 1.1, CO 2.1,
CO 2.5

„Edukacja oknem na świat – program
podnoszenia kompetencji i szans
edukacyjnych uczniów”

CO 1.1., CO 1.4,
CO 2.5

„Aktywny senior”

CO 1.1., CO 1.4,
CO 2.5

„Gmina Moszczenic@”

CO 1.1, CO 2.1
CO 2.5

„Sport – to lubię”

CO 2.1, CO 2.5

„Mistrzowska gmina”

54

- Zdobycie nowych kwalifikacji i
umiejętności niezbędnych do
zakładania, prowadzenia i rozwijania
działalności gospodarczej
- Rozwój kompetencji miękkich,
zainteresowań i talentów mieszkańców
- Wzrost poziomu czytelnictwa wśród
mieszkańców
- Rozwój kompetencji miękkich,
zainteresowań i talentów mieszkańców
- Wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży
- Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zawodowych dzieci i młodzieży
- Rozwój kompetencji miękkich,
zainteresowań i talentów mieszkańców
- Wzrost świadomości umiejętności
rodziców w zakresie wychowania i
edukacji dziecka
- Wyrównywanie szans edukacyjnych,
zawodowych dzieci i młodzieży
- Poprawa efektywności uczenia się
- Zwiększenie umiejętności uczniów w
zakresie ośmiu kompetencji kluczowych
we współczesnej gospodarce
- Rozwój kompetencji miękkich,
zainteresowań i talentów mieszkańców
- Integracja społeczna mieszkańców
- Rozwój więzi międzypokoleniowych
wśród dzieci, młodzieży i seniorów
- Podniesienie umiejętności cyfrowych
mieszkańców, bezpieczeństwa
korzystania ze sprzętu IT i sieci
internetowej
- Rozwój kompetencji miękkich,
zainteresowań i hobby mieszkańców
- Wyrównywanie szans edukacyjnych,
zawodowych dzieci i młodzieży
- Poprawa stanu zdrowia i jakości życia
mieszkańców
- Wyrównywanie szans edukacyjnych,
zawodowych dzieci i młodzieży
- Rozwój zainteresowań i talentów
dzieci i młodzieży
- Wsparcie finansowe rodzin i
uzdolnionych dzieci

Poniżej zaprezentowano analizę komplementarności powiązań pomiędzy projektami
inwestycyjnymi a projektami dodatkowymi.
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Tabela 12. Komplementarność pomiędzy projektami inwestycyjnymi a projektami dodatkowymi

Projekty inwestycje

Projekty dodatkowe

„Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej
z zapleczem kulturowym przy Zespole Szkół
w Staszkówce”

„Razem na rynku pracy - program aktywizacji
zawodowej mieszkańców”
„Myślę globalnie, działam lokalnie -program
aktywności lokalnej”
„Nowa szansa - program reintegracji zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
„Moja firma, mój sukces– program rozwoju
przedsiębiorczości mieszkańców”
„Sport – to lubię”
„Mistrzowska gmina”
„Aktywny senior”
„Myślę globalnie, działam lokalnie -program
aktywności lokalnej”
„Czytam, więc jestem”
„Turniej poetów”
„Edukacja oknem na świat – program podnoszenia
kompetencji i szans edukacyjnych uczniów”
„Mamy dzieci”
„Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej i
Przedsiębiorczości w Staszkówce”
„Myślę globalnie, działam lokalnie -program
aktywności lokalnej”
„Turniej poetów”
„Sport – to lubię”
„Mistrzowska gmina”
„Myślę globalnie, działam lokalnie -program
aktywności lokalnej”
„Myślę globalnie, działam lokalnie -program
aktywności lokalnej”
„Nowa szansa - program reintegracji zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
„Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej i
Przedsiębiorczości w Staszkówce”
„Razem na rynku pracy - program aktywizacji
zawodowej mieszkańców”
„Myślę globalnie, działam lokalnie -program
aktywności lokalnej”
„Nowa szansa - program reintegracji zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
„Moja firma, mój sukces– program rozwoju
przedsiębiorczości mieszkańców”
„Gmina Moszczenic@”
„Aktywny senior”
„Turniej poetów”

„Budowa placu flagowego”

„Modernizacja boiska sportowego”
„Rewitalizacja starego parku dworskiego”
„Zagospodarowanie terenów po byłej
cegielni”

„Zagospodarowanie budynku Domu
Młodzieży z przylegającym terenem”

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 |
„Rewaloryzacja fasady kościoła
z przylegającym terenem”
„Rewaloryzacja wybranych cmentarzy
wojennych z okresu I wojny światowej
położonych na terenie Gorlic, Limanowej i
powiatów gorlickiego, limanowskiego i
nowosądeckiego, jako zespołu dziedzictwa o
znaczeniu międzynarodowym”
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„Myślę globalnie, działam lokalnie -program
aktywności lokalnej”
„Myślę globalnie, działam lokalnie -program
aktywności lokalnej”
„Gmina Moszczenic@”

6. Oczekiwane wskaźniki efektów LPR
Wskaźniki produktu - wskaźniki obrazujące bezpośredni, materialny efekt realizacji
przedsięwzięcia, mierzony konkretnymi wielkościami. Liczone są one w jednostkach fizycznych
lub pieniężnych.
Wskaźniki rezultatu to wskaźniki odpowiadające bezpośrednim efektom następującym po
realizacji projektu. Muszą logicznie wynikać ze wskaźników produktu (powiązanie rezultatu z
produktem) oraz celu i zakresu projektu. Dostarczają one informacji o zmianach, jakie
nastąpiły w wyniku realizacji projektu, w porównaniu z wielkością wyjściową (bazową). Mogą
przybrać formę wskaźników fizycznych lub finansowych. Wskaźniki rezultatu mierzone są
bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu bądź w okresie bezpośrednio po tym
terminie. Główne wskaźniki osiągnięcia celów przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 13. Wskaźniki produktu i rezultatu LPR

Nazwa celu i wskaźnika

Jednostka
miary

Wskaźniki produktu
Liczba zrewitalizowanych obszarów
Sztuka
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (w tym: Hektar
przestrzeni publicznych)
Liczba zrewaloryzowanych parków
Łączna liczba obiektów poddanych rewitalizacji
(przebudowie, rozbudowie, odbudowie,
modernizacji), w tym: na cele społeczne,
gospodarcze, edukacyjne, kulturowe
Liczba wybudowanych/ przebudowanych/
wyremontowanych/ obiektów, w których
realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych
obiektów sportu, wypoczynku, rekreacji
Liczba wybudowanych/wyremontowanych
obiektów kultury
Liczba zainstalowanych systemów monitoringu

Wartość
bazowa
(2016)

Wartość
docelowa
(2025)

0
0

2
145

Sztuka
Sztuka

0
0

1
7

Sztuka

0

2

Sztuka

0

3

Sztuka

0

2

Sztuka

0

3

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 |
Liczba zorganizowanych warsztatów, szkoleń,
spotkań

Sztuka

0

100
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Wskaźniki rezultatu
Liczba użytkowników obiektów i obszarów
poddanych rewitalizacji (przebudowie,
rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na
cele społeczne, gospodarcze,
edukacyjne, kulturowe
Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem

Osoba

0

4500

Osoba

0

2000

Osoba

0

1000

Liczba nowo powstałych firm

Sztuka

0

20

Liczba osób (w tym: zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem) objętych wsparciem w
ramach programów społecznych, gospodarczych,
kulturalnych – realizowanych na
obszarach zdegradowanych
Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń:
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych
na obszarach zdegradowanych
Liczba nowo powstałych organizacji
pozarządowych
Liczba inicjatyw oddolnych i projektów
społecznych

Osoba

0

180

Sztuka

0

25

Sztuka

0

2

Sztuka

0

20

Katalog wskaźników jest otwarty oraz może ulec rozszerzeniu o nowe, w tym w wyniku
realizacji dodatkowych projektów, które zostaną zdefiniowane w trakcie wdrożenia LPR.

7. Ramy finansowe i źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych
Plan finansowy LPR obejmuje propozycję źródeł finansowania wybraną na podstawie oceny
dostępności i możliwości wykorzystania tych źródeł oraz charakteru projektów składających
się na Program. Na kolejność realizacji wskazanych w LPR przedsięwzięć będą mieć również
wpływ terminy aplikowania i rozstrzygnięć konkursów w ramach programów operacyjnych i
innych konkursów, czy też możliwości pozyskania inwestorów prywatnych. Nowe możliwości
realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych stwarza partnerstwo publiczno-prywatne, które może
być zawarte, o ile korzyści dla interesu publicznego są przeważające w stosunku do korzyści
wynikających z innych sposobów realizacji danego przedsięwzięcia.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 przewiduje finansowanie
z następujących źródeł:
§ budżet Gminy Moszczenica i jednostek organizacyjnych gminy fundusze
europejskie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
(RPO) 2014 - 2020 - Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER);
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§
§

§
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środki prywatne (wkład własny organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,
rolników);
fundusze publiczne (m.in. dotacje samorządu województwa, konkursy
Ministerstwa Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pracy i Polityki
Społecznej, Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, Program Erasmus+ na
lata 2014 – 2020, itp.);
granty polskich fundacji na oddolne inicjatywy lokalne (m.in. Polsko –Amerykańska
Fundacja Wolności, Fundacja BZWBK, Fundacja PZU, Fundacja ORANGE,
Fundacja Kronenberga, Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Fundacja
Wspomagania Wsi, itp.).
Tabela 14. Plan finansowy projektów w ramach LPR

Tytuł projektu

Wartość

„Budowa wielofunkcyjnej sali
3 000 000,00
gimnastycznej z zapleczem
kulturowym przy Zespole Szkół w
Staszkówce”
„Budowa placu flagowego”
500 000,00

Okres realizacji
2016-2019

2016-2019

„Modernizacja boiska
sportowego”

700.000,00

2020-2022

„Rewitalizacja starego parku
dworskiego”

800 000,00

2018

„Zagospodarowanie terenów po
byłej cegielni”

1 500 000,00

2020

„Zagospodarowanie budynku
Domu Młodzieży z
przylegającym terenem”

2 000 000,00

2019

„Rewaloryzacja fasady kościoła
z przylegającym terenem”

1 000 000,00

2022

„Rewaloryzacja wybranych
cmentarzy wojennych z okresu I
wojny światowej położonych na
terenie Gorlic, Limanowej i
powiatów gorlickiego,
limanowskiego i

500 000,00

2016-2017

Źródło finansowania
-RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
-Budżet gminy
-RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
- Budżet gminy
-RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
-Ministerstwo Sportu
- Budżet gminy
- RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
- Budżet gminy
-RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
- Budżet gminy
-RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
- Budżet gminy
- PROW 2014-2020
- Parafia Moszczenica
- Budżet gminy
-RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
- Budżet Wojewody
Małopolskiego
-Budżet gminy
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nowosądeckiego, jako zespołu
dziedzictwa o znaczeniu
międzynarodowym”
„Utworzenie Centrum
Aktywności Lokalnej i
Przedsiębiorczości w
Staszkówce”
„Razem na rynku pracy program aktywizacji zawodowej
mieszkańców”

20 000,00

2016-2019

50 000,00

2018

„Myślę globalnie, działam
lokalnie - program aktywności
lokalnej”

100 000,00

2018

„Nowa szansa - program
reintegracji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym”

70 000,00

2019

„Moja firma, mój sukces–
program rozwoju
przedsiębiorczości
mieszkańców”
„Czytam więc jestem”

300 000,00

2019

30 000,00

2017-2019

„Turniej poetów”

20 000,00

2017-2019

„Mamy dzieci”

30 000,00

2017-2019

„Edukacja oknem na świat –
program podnoszenia
kompetencji i szans
edukacyjnych uczniów”
„Aktywny senior”

100 000,00

2017-2020

150 000,00

2017-2020

„Gmina Moszczenic@”

200 000,00

2018
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-RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
-Budżet gminy
-RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
-Budżet gminy
-RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
-Budżet gminy
- Program FIO
- RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
-Budżet gminy
-POWER 2014-2020
- RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
-Budżet gminy
-Budżet OKiB
-Program Rozwoju
Bibliotek
- Granty polskich
fundacji
- Grany ministerialne
-Budżet OKiB
- Granty polskich
fundacji
- Grany ministerialne
-Budżet OKiB
- POWER 2014-2020
-Budżet gminy/szkół
- Program Erasmus+ na
lata 2014 – 2020
- Granty polskich
fundacji
- Grany ministerialne,
Program ASOS
-Budżet OKiB
- Budżet gminy
- RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
-Granty polskich
fundacji
- Grany ministerialne
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„Sport – to lubię”

400 000,00

2017-2020

„Mistrzowska gmina”

800 000,00

2017-2025
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- Budżet gminy
- RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
-Granty polskich
fundacji
- Grany ministerialne
- Budżet gminy
- Program Erasmus+ na
lata 2014 – 2020
- RPO Województwa
Małopolskiego 20142020
-Granty polskich
fundacji
- Grany ministerialne
- Budżet gminy

8. System wdrażania, monitoringu i komunikacji LPR
Ze względu na specyfikę Gminy Moszczenica (tj. podział gminy na dwa sołectwa i niewielka
liczba mieszkańców) proces implementacji, monitoringu i komunikacji LPR musi cechować
prostota, szybkość i efektywność działań (minimalny stosunek nakładów do uzyskiwanych
efektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy).

8.1 System wdrażania
System wdrażania LPR powiązany będzie ściśle ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy i
jednostek organizacyjnych (GOPS, OKiB, szkoły, itd.). Wdrażanie LPR polega na przypisaniu
kierownikom referatów UG lub jednostek organizacyjnych określonych przedsięwzięć
wynikających z Programu.
Głównym podmiotem zarządzającym Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Moszczenica
na lata 2016-2025 (Operator rewitalizacji) jest Wójt Gminy Moszczenica, który deleguje do
tego celu Koordynatora ds. wdrażania i monitoringu LPR. Zakres kompetencji Koordynatora w
obszarze wdrażania LPR:
1) koordynacja wdrażania zadań/działań/projektów okresie realizacji LPR
2) gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów LPR
3) promocja LPR
4) organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń zwianych z wdrażaniem LPR
Osobą odpowiedzialną za realizację merytoryczną zadań/działań/projektów jest Kierownik
referatu UG/jednostki organizacyjnej bądź oddelegowany przez niego pracownik. Osobą
odpowiedzialną za monitorowanie realizacji przedsięwzięcia będzie pracownik wyznaczony
przez kierownika referatu, który przekazuje na bieżące informacje Koordynatorowi ds.
wdrażania i monitoringu LPR.
Osobami odpowiedzialnymi za ocenę realizacji realizację zadań/działań/projektów jest Wójt
Gminy Moszczenica.
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8.2 System monitoringu
Monitorowanie to proces regularnego zbierania i przetwarzania informacji (finansowych,
merytorycznych, statystycznych) dotyczących stopnia realizacji LPR. Celem monitorowania
jest zapewnienie zgodności realizacji działań rewitalizacyjnych z wcześniej zatwierdzonymi
założeniami.
Celem monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025
jest stopień osiągnięcia wskaźników efektów określonych w Rozdziale 6 niniejszego
dokumentu.
Jak stwierdzono w Pkt. 8.1 głównym podmiotem zarządzającym Lokalnym Programem
Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 jest Wójt Gminy Moszczenica, który
deleguje do tego celu Koordynatora ds. wdrażania i monitoringu LPR. Zadania Koordynatora
w obszarze monitoringu LPR:
1) przygotowywanie, opracowywanie i prezentacja raportów i sprawozdań merytorycznych
2) przygotowanie fiszki ewaluacyjnej LPR w celu stwierdzenia konieczności aktualizacji LPR
3) organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń zwianych z monitoringiem LPR
Fiszka ewaluacyjna LPR ma na celu bieżące monitorowanie LPR pod kątem zmian
w ustawodawstwie polskim i wspólnotowym, a także zmian w dokumentach programowych
dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020, a także innych wytycznych i dokumentów odnoszących się do dokumentów
w zakresie rewitalizacji i polityki spójności i rozwoju obszarów wiejskich UE.

8.3 System komunikacji
Promocja LPR polegać będzie w szczególności na rozpowszechnianiu jego treści i założeń
wśród mieszkańców gminy, a zwłaszcza z obszarów zdegradowanych. Narzędzia
upowszechniania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016-2025
obejmują:
§ Strona internetowa gminy;
§ Lokalne media;
§ Spotkania z mieszkańcami gminy w szczególności z obszarów zdegradowanych,
organizowane w miarę postępu prac rewitalizacyjnych;
§ Materiały informacyjne (drukowane i internetowe).
Celem działań związanych z promocją dokumentu jest dotarcie do jak najszerszej grupy
beneficjentów – mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, a także instytucji
publicznych mogących stać się partnerami w realizacji określonych zadań.

9. Partycypacja społeczna
Partnerami w procesie rewitalizacji są podmioty prywatne, organizacje społeczne,
indywidualni mieszkańcy oraz samorząd gminy koordynujący całość procesu wdrażania LPR.
Realizacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie skuteczna dzięki szerokiej
partycypacji społecznej. Współpraca z wieloma partnerami nakłada na Operatora rewitalizacji
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(Wójta Gminy) szereg obowiązków. Podstawowym jest informowanie partnerów o wszystkich
istotnych dla nich aspektach procesu rewitalizacji. Następnym krokiem jest konsultacja
planowanych działań i wspólne wdrażanie, tj. opracowanie koncepcji, akceptowanie
rozwiązań i realizowanie projektów rewitalizacji. Uczestnictwo w procesie rewitalizacji ze
strony partnerów jest w pełni dobrowolne – co gwarantuje realizację projektów w sposób
zaangażowany. Z uwagi na swoje zadania i możliwości oraz zdobyte już doświadczenia, jest
inicjatorem całego procesu, starając się zaangażować w niego lokalnych partnerów.
Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji odbywać
się będzie w trzech wymiarach:
-Merytorycznym – wspólne konsultowanie i podejmowanie decyzji, rozwiązywanie
problemów, określanie zmian w zapisach LPR. Na wniosek Wójta Gminy proces organizowany
przez Koordynatora ds. wdrażania i monitoringu LPR.
- Finansowym –współudział finansowy wszystkich partnerów w proces realizacji projektów
wynikających z LPR i wykorzystanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego.
- Promocyjnym – dotarcie z pełną informacją o procesie konsultacji do wszystkich
zainteresowanych interesariuszy LPR.
Procesem partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji zarządza Operator rewitalizacji.
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