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I. WPROWADZENIE 

Zgodnie  z rozdziałem 12.3.  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-

2023  przyjętego Uchwałą Nr V/41/19  Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 19 lutego 2019r.w 

sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023, 

przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018r.  

wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2017-2023 

będzie się odbywało w oparciu o monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów 

rewitalizacji, a także zaplanowanych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

II. MONITORING PROGRAMU REWITALIZACJI 
Monitoring procesu wdrażania programu rewitalizacji i jego efektów jest odpowiedzialnym 
i ważnym zadaniem, warunkującym skuteczne zarządzanie procesem rewitalizacji. 
Monitoring procesu wdrażania programu rewitalizacji i jego efektów prowadzony jest przez 
Zespół zadaniowy wyłoniony w ramach Zespołu ds. rewitalizacji powołanego Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2019 roku nr 0050.159.2019 w sprawie 
powołania i zasad pracy Zespołu ds. Rewitalizacji.  

Głównymi obszarami monitorowania programu rewitalizacji są: 

• cele główne wytyczone w programie,  

• kierunki działań i poszczególne przedsięwzięcia oraz projekty rewitalizacyjne. 

Proces monitorowania polega na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych 
i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów, a także założonych celów 
rewitalizacji na podstawie danych gromadzonych i przekazywanych przez pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, jednostki organizacyjne gminy oraz inne instytucje 
zewnętrzne i podmioty realizujące projekty na obszarze rewitalizacji i/lub będące 
partnerami w realizacji określonych działań. Jednostka odpowiedzialna za monitoring 
procesu rewitalizacji, tj. Zespół zadaniowy wyłoniony w ramach Zespołu ds. rewitalizacji 
będzie również udostępniała lokalnej społeczności wyniki prowadzonej sprawozdawczości 
poprzez ich publikowanie na stronie internetowej gminy (www.gryfino.pl), w Biuletynie 
Informacji Publicznej (bip.gryfino.pl) oraz przekazywanie informacji wszystkim 
zainteresowanym podmiotom podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji. 

W ramach monitoringu prowadzona będzie obserwacja realizacji zamierzeń 
poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, co pozwoli stwierdzić w jakim stopniu 
osiągane są cele programu rewitalizacji. W tym celu Zespół zadaniowy będzie monitorował 
realizację poszczególnych projektów rewitalizacyjnych pozyskując informacje od 
podmiotów wdrażających projekty. Takie podejście powinno spowodować, że monitoring 
będzie dostarczał informacji na temat postępów w osiąganiu przyjętych celów oraz 
umożliwi kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów. Informacje gromadzone w 
trakcie monitoringu pozwolą także na odpowiednio szybkie reagowanie wówczas, gdy 
proces wdrażania programu rewitalizacji będzie ulegał zakłóceniom. 

Monitoring procesu wdrażania programu rewitalizacji obejmować będzie aspekty rzeczowe 
oraz finansowe. 
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Monitoring rzeczowy będzie zbierał informacje na temat aktualnego stanu realizacji 
programu rewitalizacji. W ramach monitoringu rzeczowego prowadzona będzie corocznie 
analiza zmian wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych 
projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ponadto prowadzona będzie analiza 
zmian wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane 
zostały na etapie diagnozy delimitacyjnej służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 
oraz obszaru rewitalizacji. Powyższe działania umożliwią dokonanie oceny postępu i 
efektywności głównych założeń programu rewitalizacji. Wszystkie wskaźniki gromadzone 
będą na bieżąco w miarę postępu prac wdrożeniowych, natomiast ich stan osiągnięcia 
oceniany będzie cyklicznie co roku. Punktem odniesienia w procesie weryfikacji będą dane 
bazowe dostępne na etapie opracowania programu rewitalizacji, czyli według stanu na 
koniec 2016 roku.  

Z kolei w ramach monitoringu finansowego gromadzone będą informacje na temat 
szacunkowego kosztu prowadzonych działań rewitalizacyjnych oraz wykorzystanych źródeł 
finansowania. Dane te stanowić będą podstawę do oceny sprawności wydatkowania 
środków przeznaczonych na rewitalizację. Zakłada się, że monitoring finansowy będzie 
prowadzony w oparciu o okresowe sprawozdania finansowe. Dane zawarte w tych 
sprawozdaniach powinny obejmować m.in. wydatki poniesione w okresie objętym 
sprawozdaniem oraz od początku realizacji projektu, wysokość wkładu własnego 
i pozyskanych środków zewnętrznych, procentowy stan zaawansowania realizacji projektu 
oraz stopień osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników. 

Rekomenduje się, aby do końca marca kolejnego roku po skończonym okresie 
sprawozdawczym, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, jednostki organizacyjne 
gminy i/lub podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów i/lub 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych wchodzących w skład programu rewitalizacji, 
obowiązkowo składali informacje okresowe do Zespołu zadaniowego powołanego w 
ramach Zespołu ds. rewitalizacji. Takie postępowanie pozwoli na bieżący i ciągły przepływ 
aktualnych informacji, co umożliwi wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i problemów 
w procesie wdrażania programu rewitalizacji. 

Należy także podkreślić, że dla osiągnięcia wartości docelowych wskaźników realizacji 
projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ważna rola przypada beneficjentom, 
którzy mają obowiązek monitorowania procesu wdrażania poszczególnych przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym przygotowywania 
i przedkładania IZ RPO sprawozdań z ich realizacji oraz wniosków o płatność. 

Rekomenduje się, aby Zespół ds. rewitalizacji przygotowywał przynajmniej raz na dwa lata 
raport/sprawozdanie z postępu realizacji założeń programu rewitalizacji. Przedmiotowy 
raport/sprawozdanie powinien być udostępniony interesariuszom procesu rewitalizacji 
a w szczególności mieszkańcom obszaru rewitalizacji. 

 

Monitoring programu rewitalizacji będzie odbywał się w dwóch etapach: 

• dwuletnie sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na 
temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów 
końcowych tych projektów, 
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• analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych 
działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy wg wskaźników 
rezultatu. 

III. EWALUACJA PROGRAMU REWITALIZACJI 
Opracowując Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2017-
2023 przyjęto założenie, że będzie on miał charakter otwarty, przez co należy rozumieć, że 
w przypadku zmiany uregulowań prawnych, pojawienia się nowych problemów na 
obszarze rewitalizacji czy też wykreowania nowych projektów i/lub przedsięwzięć 
służących ograniczaniu negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji – program 
rewitalizacji będzie aktualizowany. 

Ewaluacja programu rewitalizacji będzie dotyczyć oceny realizacji celów programu 
rewitalizacji oraz jego wpływu na wszelkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego 
obszaru rewitalizacji. Ewaluacja przyniesie odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu 
program rewitalizacji rozwiązuje realne problemy gminy i jej społeczności. 

Ewaluacja ma na celu identyfikację oraz ewentualną poprawę jakości, skuteczności i 
spójności realizacji programu rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych problemów 
obszaru rewitalizacji z jednoczesnym uwzględnieniem założeń programowych. Jej 
zadaniem jest sprawdzenie czy w wyniku podejmowanych działań powstały oczekiwane 
rezultaty oraz czy wpłynęły one na osiągnięcie wyznaczonych celów rewitalizacyjnych. 

Ewaluacja założeń programu rewitalizacji oraz stopnia realizacji projektów i/lub 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w dokumencie zostanie podzielona na 
następujące części: 

• ocena przed realizacją działań - czy i w jaki sposób program, a w szczególności 
poszczególne działania i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpłyną na grupy 
docelowe, przyczynią się do poprawy sytuacji na terenie gminy, 

• ocena w trakcie realizacji działań – odpowiada na pytanie, czy przyjęte cele 
i podjęte w następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku. Ocena ta będzie 
prowadzona przez Zespół zadaniowy, którego zadaniem będzie przygotowanie 
raportów/sprawozdań z realizacji programu rewitalizacji, co najmniej raz na 2 lata; 

• ocena po realizacji działań – ocena długoterminowego wpływu programu 
rewitalizacji na grupy docelowe. Służy ona ocenie zgodności i efektywności 
zrealizowanych projektów w ramach programu rewitalizacji z założeniami i celami 
przyjętymi w niniejszym dokumencie. 

W trakcie wdrażania programu rewitalizacji ewaluacji podlegać będzie to, czy realizowane 
projekty i/lub przedsięwzięcia rewitalizacyjne skutecznie ograniczają zdiagnozowane na 
obszarze rewitalizacji zjawiska kryzysowe. W przypadku zdiagnozowanego 
niewystarczającego oddziaływania tych projektów i/lub przedsięwzięć na sytuacje 
problemowe uruchomiony zostanie proces generowania kolejnych projektów i/lub 
przedsięwzięć odpowiadających na zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji zjawiska 
kryzysowe. Odbiorcy tych projektów i/lub przedsięwzięć oraz ich zakres uzależnione będą 
od: dynamiki zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze 
rewitalizacji oraz całej gminy, możliwości finansowych budżetu gminy oraz dostępności 
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środków zewnętrznych, poziomu zaangażowania interesariuszy lokalnych w planowane 
działania oraz zakresu potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2017-2023 jest 
dokumentem, który będzie podlegał ocenie aktualności jego zapisów w kontekście zmian 
społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarze rewitalizacji. Ponadto oceniany 
będzie stopień realizacji założeń programu rewitalizacji. Oceny aktualności i stopnia 
realizacji programu dokona Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino raz na dwa lata (tj. na dzień 
31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2021 r., 31 grudnia2023 r.), wykorzystując do tego celu m.in. 
raporty/sprawozdania z postępu prac wdrożeniowych. Wspomniane raporty/sprawozdania 
będzie przygotowywał Zespół ds. rewitalizacji. Ocena sporządzona przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Gryfino będzie podlegać zaopiniowaniu przez Radę Miejską oraz zostanie 
opublikowana na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.  

W ramach ewaluacji programu rewitalizacji może okazać się, że program wymaga zmiany. 
W takiej sytuacji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wystąpi z własnej inicjatywy do Rady 
Miejskiej z wnioskiem o jego zmianę. Następnie Rada Miejska jako instytucja kontrolna i 
uchwałodawcza będzie miała za zadanie analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę 
treści dokumentu, a także jego aktualizację poprzez podjęcie stosownej uchwały w tej 
sprawie. W tej sytuacji zmiana programu rewitalizacji będzie dokonywana w trybie w jakim 
program był uchwalony. 

Przedstawione powyżej zasady funkcjonowania systemu monitoringu oraz powiązanej z 
nim procedury ewaluacji pozwolą wyeliminować w znacznym stopniu problem 
dezaktualizacji założeń i celów zawartych w programie rewitalizacji, wynikający przede 
wszystkim ze zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów realizujących 
poszczególne projekty i/lub przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zmian prawodawstwa oraz 
innych warunków i okoliczności mogących wpłynąć na zasadność podejmowanych działań 
rewitalizacyjnych. 
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IV. MONITORING PROGRAMU W LATACH 2017-2019 
Tabela 1 Wskaźniki monitorowania osiągnięcia celów programu rewitalizacji  

Wskaźnik 

Wartość 
wyjściowa 
(dane 2016 

rok) 

Oczekiwana 
zmiana 

w 2023 roku 
2017 2018 2019 zmiana 

Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych  

Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej. 0 2 0 0 0 0 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 6751 6751 6353 6248 6387  
Liczba osób bezrobotnych 594 500 435 322 222 -278 
Liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej 415 350 283 266 227 -123 

Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji  

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących 
po zakończeniu projektu 0 3 0 0 0 0 

Liczba osób z OR uczestnicząca w działaniach edukacyjnych i animacyjnych 0 1750 31 505 34 165 3 965 +69 635 
Liczba imprez i przedsięwzięć na rzecz aktywności społecznej mieszkańców OR 0 21 407 384 127 +918 
Liczba osób fizycznych prowadząca działalność gospodarczą 519 550 424 441 434 -85 

Cel 3 Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.  

Liczba wymagających modernizacji obiektów infrastruktury społecznej [szt.] 8 0 8 8 7,2 -0,8 
Liczba wymagających modernizacji lub zagospodarowania przestrzeni 
publicznych [szt.] 8 0 8 7 5,7 -2,3 

Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji.  

Liczba budynków mieszkalnych będących w złym stanie technicznym na OR [szt.] 15 11 15 15 15 0 
Liczba budynków z pokryciem azbestowym 26 20 21 20 19 -7 
Odsetek mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów 86,80% 97% 82,46% 75,98% 72,74% -14,06 
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W powyższej tabeli zestawiono najistotniejsze wskaźniki monitorowania osiągnięcia celów Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gryfino na 

lata 2017-2019, odnoszące się do przestrzeni obszaru rewitalizacji w Gminie i Mieście Gryfino. Wskazują one, jakie zmiany oczekiwane są w związku 

z realizacją poszczególnych celów rewitalizacji oraz stan na 31 grudnia 2017r., 31 grudnia 2018r. oraz 30 października 2019r.  
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V. STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTÓW PODSATWOWYCH 
 

Numer i nazwa projektu  Stopień realizacji projektu Cele rewitalizacji 

1. Skuteczna pomoc - 
kompleksowe wsparcie. 

Realizowane: 
 
Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego Oś 
Priorytetowa VII, Włączenie 
społeczne,  Działanie 7.1 Programy na 
rzecz integracji osób i rodzin 
zagrożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację 
społeczno-zawodową wykorzystującą 
instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 
społecznej, zawodowej  
Zakres zrealizowany :  
 
Spotkania grupowe i indywidualne z 
psychologiem (wsparcie 
psychologiczne). W ramach 
warsztatów kompetencji i 
umiejętności społeczno-zawodowych 
spotkania z doradcami zawodowymi. 
Kursy zawodowe dla uczestników 
projektu. Działania środowiskowe dla 
uczestników projektu i ich rodzin. 
Wartość projektu 

Ogółem: 508 600,00 zł 

Środki własne: 76 290,00 zł 

Środki zewnętrzne: 432 310,00 zł  
 
 
 

Cel 1. Zmniejszony 
poziom negatywnych 
zjawisk społecznych. 

2. Mieszkanie 
wspomagane – wsparcie 
dla osób 
niepełnosprawnych. 

Nie jest realizowane   
Realizacja projektu uzależniona jest 
od inwestycji realizowanej w obszarze 
starego sanatorium w Nowym 
Czarnowie. Jedno  z nowo 
wybudowanych mieszkań ma być 
przeznaczone na mieszkanie 
wspomagane. 
Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2021-2023.  
 
 

Cel 1. Zmniejszony 
poziom negatywnych 
zjawisk społecznych. 
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3. Wsparcie i aktywizacja 
osób starszych i 
niepełnosprawnych 
z obszaru rewitalizacji. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2022. 

Cel 1. Zmniejszony 
poziom negatywnych 
zjawisk społecznych. 

4. Bezpieczny senior.   Nie planuje się realizacji.  Cel 1. Zmniejszony 
poziom negatywnych 
zjawisk społecznych. 

5. Letnie plenerowe 
warsztaty plastyczno-
artystyczne. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2022. 

Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna i 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

6. Mikrogranty 
rewitalizacyjne 

Nie jest realizowane   
Realizacja projektu uzależniona jest o 
wsparcia, które Gmina Gryfino będzie 
mogła pozyskać w ramach 
uczestnictwa w Partnerskiej 
Inicjatywie Miast – Programie 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.  
Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2023. 

Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna i 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

7. Rozwój  aktywności 
społecznej wybranych 
grup z terenów 
rewitalizowanych z gminy 
Gryfino 

Realizowane:   
Warsztaty "Tanecznym krokiem 
wracamy do szkoły" i "Rowerowe 
Szaleństwo"  Dotychczasowe 
działania przyczyniły się do wzrostu 
aktywności dzieci oraz rodziców 
zaangażowanych w organizację finału 
imprez. Wskazywanie możliwości 
wspólnego spędzania wolnego czasu, 
rozwój zainteresowań. Warsztaty 
cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem lokalnej 
społeczności. Zakres rzeczowy na lata 
2019/2020 Organizacja warsztatów 
prowadzonych przez operatorów 
zewnętrznych Aktywizacja dzieci i 
młodzieży poprzez organizację 
wycieczek do najciekawszych 
przyrodniczo, historycznie i 
architektonicznie miejsc w całej 
Polsce. Organizacja festynów 
okolicznościowych i charytatywnych.  
Wartość projektu:  
7500 zł - środki z grantu "Społecznik" 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego  
środki własne - wkład pracy 
wolontariuszy 
 
 

Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna i 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
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8. Mapa sentymentalna 
Gryfina - historyczne 
spacery po mieście 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2022. 

Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna i 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

9. Aktywizacja sportowa 
różnych grup wiekowych 
na terenach zagrożonych 
wykluczeniem. 

Odstąpiono od realizacji projektu Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna i 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

10. Impreza turystyczno-
rekreacyjna „Leśna 
Polana”. 

Odstąpiono od realizacji projektu Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna  

11. Zajęcia ruchowe dla 
osób starszych i 
niepełnosprawnych. 

Odstąpiono od realizacji projektu Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna  

12. Przystanek kultura.   Odstąpiono od realizacji projektu Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna  

13. Truchtem do zdrowia.    Odstąpiono od realizacji projektu Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna  

14. Aktywny senior.    Odstąpiono od realizacji projektu Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna  

15. Gry analogowe dla 
dzieci i dorosłych.  

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2022. 

Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna  

16. Czytanie lektur 
szkolnych dla dzieci. 

Odstąpiono od realizacji projektu Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna  

17. Spotkania z tradycją i 
kulturą na obszarze 
rewitalizacji. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2022. 
 

Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna  
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18. Edukacja artystyczna i 
animacja lokalnych 
środowisk, poprzez 
zajęcia artystyczno 
rękodzielnicze  na 
obszarze 
rewitalizacyjnym w 
świetlicach wiejskich w 
Sobiemyślu, Dołgich i 
Nowym Czarnowie. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2022. 

Cel 2. Zwiększona 
aktywność społeczna  

19. Integracja społeczna 
poprzez otwarcie 
świetlicy społeczno, 
edukacyjno - historycznej 
dla mieszkańców Nowego 
Czarnowa. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2022. 

Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 

20. Ochrona dziedzictwa 
poprzez konserwację 
murów miejskich na 
potrzeby stworzenia 
przestrzeni publicznej - 
Miejski Szlak Historyczny. 

W trakcie realizacji:  
Realizacja projektu została 
podzielona na etapy. W 2019 roku 
rozpoczęły się prace projektowe dla 
części pierwszej.  
Zakres zrealizowany:  
Wykonana została dokumentacja 
projektowa i uzyskane pozwolenie na 
pracę konserwatorska oraz 
pozwolenie na budowę. Zakres 
rzeczowy na lata 2019/2020: 
Renowacja murów miejskich na 
odcinku od ul. Kościelnej do 
Nabrzeża, zgodnie z wytycznymi 
Konserwatora Zabytków.  

Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 

21. Przywrócenie funkcji 
zdrowotnej 
zdegradowanym 
obiektom po sanatorium 
w Nowym Czarnowie. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2023. 

Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 

22. Utworzenie 
ogólnodostępnej 
przestrzeni publicznej na 
Placu Barnima. 

W trakcie realizacji:  
Wykonano studium wykonalności 
projektu oraz opracowano wniosek o 
dofinansowanie działania z RPO. 
Zakres rzeczowy na lata 2019/2020 : 
uzyskanie pozwolenia na budowę . 
Zmiana realizacji projektu, 
poszukiwanie możliwości 

Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 
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dofinasowania.  
Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2021-2023. 
Realizacja projektu jest uzależniona 
od pozyskania środków zewnętrznych 
 

23. Gryfińskie Centrum 
Kształcenia Artystycznego 
w Pałacyku Pod Lwami. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2021-2023. 
Rozpatrywane są różne źródła 
wsparcia zewnętrznego dla realizacji 
projektu. Gmina Gryfino w 2020 roku 
ma zamiar złożyć wniosek o 
dofinasowanie działania z programu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Kultura”.  Realizacja 
projektu jest uzależniona od 
pozyskania środków zewnętrznych.  

Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 

24. Zmiana sposobu 
użytkowania budynku na 
terenie dawnego 
sanatorium w Nowym 
Czarnowie, 
przystosowanie do celów 
terapeutyczno-
rehabilitacyjnych. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2023. 
 

Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 

25. Modernizacja boiska 
rekreacyjno-sportowego 
na terenie dawnego 
sanatorium w Nowym 
Czarnowie. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2023. 
 

Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 

26. Plac zabaw dla dzieci 
na terenie dawnego 
sanatorium w Nowym 
Czarnowie. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2023. 
 

Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 

27. Utworzenie siłowni 
zewnętrznej na terenie 
dawnego sanatorium w 
Nowym Czarnowie. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2023. 
 

Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 

28. Centrum  „Albatros” -  
przywrócenie funkcji 
użytkowej w zakresie 
gospodarczym, 
społecznym, 
edukacyjnym i 
kulturowym obiektom po 
sanatorium w Nowym 

Odstąpiono od realizacji projektu Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 
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Czarnowie. 

29. Rozwój infrastruktury 
społecznej poprzez 
wzrost dostępności 
publicznych usług 
zdrowotnych – 
Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego. 

  W trakcie realizacji:  
Inwestycja jest w trakcie realizacji. 
Zakończenie inwestycji planowane 
jest w 2020r.  Projekt uzyskał 
dofinansowanie w ramach konkursu: 
RPZP.09.03.00-IŻ.00-32-001/18  
oś priorytetowa 9 Infrastruktura 
publiczna. Działanie 9.3 Wsparcie 
rewitalizacji w sferze fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności i obszarów miejskich i 
wiejskich.  
Wartość projektu:  
15 117 846,00 
Wartość dofinansowania:  
3.999 999,99 

Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 

30. Rozwój infrastruktury 
społecznej poprzez 
wzrost dostępności 
publicznych usług 
zdrowotnych – 
Modernizacja i 
termomodernizacja 
istniejącego budynku 
Szpitala Powiatowego w 
Gryfinie. 

Zaktualizowano termin realizacji na 
lata 2020-2023. 
 

Cel 3. Rozwinięta 
infrastruktura 
społeczna oraz 
rozwinięte 
przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 

31. Termomodernizacja 
budynku wielorodzinnego 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Sobiemyśl 15AB” w 
Sobiemyślu 

Odstąpiono od realizacji projektu Cel 4. Poprawiony stan 
zasobów 
mieszkaniowych, 
środowiska oraz 
infrastruktury 
technicznej obszaru 
rewitalizacji. 

32. Termomodernizacja 
budynku wielorodzinnego 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Sobiemyśl 16AB” w 
Sobiemyślu 

Odstąpiono od realizacji projektu Cel 4. Poprawiony stan 
zasobów 
mieszkaniowych, 
środowiska oraz 
infrastruktury 
technicznej obszaru 
rewitalizacji. 

33. Termomodernizacja 
budynku wielorodzinnego 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Sobiemyśl 17AB” w 
Sobiemyślu 

Odstąpiono od realizacji projektu Cel 4. Poprawiony stan 
zasobów 
mieszkaniowych, 
środowiska oraz 
infrastruktury 
technicznej obszaru 
rewitalizacji. 
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34. Termomodernizacja 
budynku wielorodzinnego 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Sobiemyśl 18AB” w 
Sobiemyślu 

Odstąpiono od realizacji projektu Cel 4. Poprawiony stan 
zasobów 
mieszkaniowych, 
środowiska oraz 
infrastruktury 
technicznej obszaru 
rewitalizacji. 

 

VI. MONITORING CELÓW SZCEGÓŁOWYCH 
 

Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych 
Miernik osiągnięcia celu 

(strzałka wskazuje pożądany 
trend) 

Stan realizacji na 30 października 
2019r. 

Źródło pozyskania 
danych 

C 1.1 
Liczba przebudowanych 
obiektów, w których 
realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-
zawodowej  

(⇧) 

0 nie przebudowano żadnych 
obiektów, w których realizowane 
są usługi społeczno-zawodowe 

UMiG Gryfino 

C1.2  
Liczba mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

(⇧) 

⇩ -364 osoby 
liczba mieszkańców obszaru 
rewitalizacji spadła . Ma to 
związek z ogólnokrajową 
tendencja depopulacji  małych i 
średnich miast. Przyczyną 
spadku wskaźnik jest brak 
inwestycji mieszkaniowych w 
obszarze rewitalizacji oraz  brak 
obowiązku meldunkowego i 
wzrostem opłaty śmieciowej. 

UMiG Gryfino 

C 1.3 
Liczba osób bezrobotnych 

(⇩) 
 

⇩ -372 osoby  
liczba osób bezrobotnych na 
obszarze rewitalizacji spadła 
ponad połowę. Poziom 
wskaźnika jest niższy niż 
zakładany na rok 2023. Należy 
dążyć do podtrzymania tendencji 
spadkowych.  

PUP Gryfino 

C 1.4 
Liczba osób korzystająca z 
zasiłków pomocy społecznej w 
formie pieniężnej 

(⇩) 

⇩ -188 osoby  
liczba osób korzystających z 
zasiłków pomocy społecznej w 
formie pieniężnej spadła.  
Poziom wskaźnika jest niższy niż 
zakładany na rok 2023. Należy 
dążyć do podtrzymania tendencji 
spadkowych. 

OPS Gryfino 
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Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Miernik osiągnięcia celu 
(strzałka wskazuje pożądany 

trend) 

Stan realizacji na 30 
października 2019r. 

Źródło pozyskania 
danych 

C 2.1 
Liczba wspartych w 
programie miejsc 
świadczenia usług 
społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu  

(⇧) 

0 nie przebudowano żadnych 
obiektów, w których 
realizowane są usługi 
społeczno-zawodowe 

UMiG Gryfino 
OPS Gryfino 

C 2.2  
Liczba osób z OR 
uczestnicząca w działaniach 
edukacyjnych i animacyjnych  

(⇧) 

⇧ +69 635 osoby  
Ilość osób uczestniczących  
W działaniach edukacyjnych i 
animacyjnych na OR 
wielokrotnie przerosła 
planowane wartości dla 
wskaźnika szczegółowego.   

UMiG Gryfino 
GDK Gryfino 

C 2.3 
Liczba imprez i 
przedsięwzięć na rzecz 
aktywności społecznej 
mieszkańców OR  

(⇧) 
 

⇧ +918  
W trakcie realizacji LPR w 
Gminnie Gryfino i na obszarze 
rewitalizacji odbyła się bardzo 
duża ilość imprez i 
przedsięwzięć służących 
aktywizacji mieszkańców OR.  

UMiG Gryfino 
GDK Gryfino 
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Cel 3 Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne 
obszaru rewitalizacji. 

Miernik osiągnięcia celu 
(strzałka wskazuje pożądany 

trend) 

Stan realizacji na 30 
października 2019r. 

Źródło pozyskania 
danych 

C 3.1 
Liczba wymagających 
modernizacji obiektów 
infrastruktury społecznej [szt.]  

(⇩) 

⇩ -0,8  
Stan techniczny obiektów 
infrastruktury społecznej 
nieznacznie uległ poprawie. 
Działania gminy w zakresie 
poprawy infrastruktury 
społecznej na obszarze 
rewitalizacji powinny zostać 
wzmocnione i zaktywizowane w 
czasie.  

UMiG Gryfino 

C 3.2  
Liczba wymagających 
modernizacji lub 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznych [szt.]  

(⇩) 

⇩ -2,3  
Stan przestrzeni publicznych OR 
poprawił się w podobszarze 
Gryfino 1 , jednak wymaga 
zaplanowania dalszych działań 
zmierzających do tworzenia 
przyjaznej mieszkańcom 
przestrzeni zamieszkania.  W 
celu realizacji wskaźnika na 
pozostałych obszarach 
rewitalizacji należy zaplanować 
działania służące powstaniu 
przestrzeni publicznych w 
obszarze rewitalizacji.  

UMiG Gryfino 
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Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury 

technicznej obszaru rewitalizacji. 
Miernik osiągnięcia celu 

(strzałka wskazuje pożądany 
trend) 

Stan realizacji na 30 
października 2019r. 

Źródło pozyskania 
danych 

C 4.1 
Liczba budynków 
mieszkalnych będących w 
złym stanie technicznym na 
OR [szt.]  

(⇩) 

0 nie uległ zmianie stan 
techniczny budynków 
mieszkalnych na obszarze 
rewitalizacji 

UMiG Gryfino 

C 4.2  
Liczba budynków z pokryciem 
azbestowym 

(⇩) 
 

⇩ -7 
Zmniejszyła się ilość budynków z 
pokryciem azbestowym w OR. 
Poziom wskaźnika osiągnął 
oczekiwaną wartość dla roku 
2023. Jest to pozytywna 
tendencja należy wspierać dalsze 
działania dążące do całkowitego 
zniwelowania tego zjawiska 

UMiG Gryfino 

C 4.3 
Odsetek mieszkańców 
prowadzących selektywną 
zbiórkę odpadów  

(⇧) 
 

⇩ -14,06%  
Niepokojąca tendencja spadku 
odsetek mieszkańców 
prowadzących selektywną 
zbiórkę odpadów na OR wymaga 
działań edukacyjnych i 
promocyjnych ze strony Gminy 
Gryfino. Należy zbadać przyczyny 
negatywnych tendencji w tym 
zakresie.  
 

UMiG Gryfino 

 

VII. WNIOSKI I REKOMENDACJE  
 

• Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfino na lata 2017-2023 wymaga  
aktualizacji w pierwszym kwartale 2020 roku, ze względu na odstąpienie od 
realizacji licznych projektów, zmiany terminów realizacji oraz wprowadzenie 
nowych inwestycji w OR – szczególnie mieszkaniowych 

• Działania Gminy Gryfino powinny być ukierunkowane na zwiększenie ilości 
mieszkań w OR w celu zatrzymania zjawiska silnej depopulacji obszaru rewitalizacji 

• Należy przewidzieć wsparcie finansowe w zakresie modernizacji obiektów, w 
których świadczone są usługi społeczne i wsparcie zawodowe mieszkańców OR 
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• Niepokojąca tendencja spadku liczby mieszkańców prowadzących selektywną 
zbiórkę odpadów wymaga działań edukacyjnych i promocyjnych ze strony Gminy 
Gryfino, 

• Stan zagospodarowania przestrzeni publicznych w OR wymaga opracowania planu 
kompleksowych działań oraz poszukiwania możliwości finansowania realizacji 
głównych przestrzeni obszaru Gryfino 1 (Plac Barnima, Nabrzeże,  Szlak Historyczny)  

• Należy opracować program wsparcia modernizacji oraz realizacji nowych inwestycji 
mieszkaniowych na OR 

• Licznie realizowane imprezy aktywizujące mieszkańców wymagają stworzenia 
infrastruktury, która umożliwi podwyższenie standardu ich realizacji (Centrum 
Kształcenia Artystycznego, Sala widowiskowa, Świetlica w Nowym Czarnowie)  

• Gminny charakter problemów występujących w OR powinien być przyczyną 
rozpatrzenia przez Gminę Gryfino opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, 
którego realizacja związana jest z możliwością wykorzystania wielu narzędzi, które 
daje Gminie Ustawa o rewitalizacji z dnia z dnia 15 października 2015 (Dz. U. 2015 
poz. 1777) 
 

 

 

Raport sporządziła:  

Katarzyna Krasowska 

 

 

Koordynator Programu Rewitalizacji  

 

Raport zatwierdził:  

Tomasz Miler 

 

 
Zastępca Burmistrza Gminy Gryfino 


