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ZARZ|DZENIE NR 359/17
BURMISTRZA MONIEK
z dnia 4lipca2Ol7
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczqcych projektu dokumentu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Morflki
Na podstawie art. 5a ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.
U.22016 r. poz.446 zp62n. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia9 puhdziemika 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z20l7r. po2.1023),zarzqdzam, co nastgpuje:

$ 1. 1. Zarzqdzamprzeprowadzenie konsultacji spolecznych, zwanych dalej konsultacjami,
dotycz4cych projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Moriki,
stanowi4cego zalqcznik nr I do niniejszego Zarzqdzenia, z interesariuszami rewitalizacji
wrozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia9 puildziernika 2015 r. o rewitalizacji, w okresie
od dnia 1l lipca 2017r. do dnia 9 sierpnia 2017r.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Mo6ki
3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczqcych projektu dokumentu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Monki

w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego treS6 stanowi zal4cznik
nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia, zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzgdu
Miejskiego w Morikach (wryvvu'.um-rnonki.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, a takie
na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Morikach, w terminie od dnia
4lipca 2017 r.
$ 2. Ogloszenie

$ 3. Konsultacje prowadzone bgd4 w formie:
1) zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,zwykorzystaniem
formularza konsultacyjnego, stanowi4cego zal4cznik nr 3 do niniejszego Zarzqdzenia,
w terminie do dnia 9 sierpnia 2017r.
2) zbieranie uwag ustnych od 11 lipca 2017r. do 9 sierpnia 2017r. w tJrzgdzie Miejskim
w Mofkach (pok6j nr ll3), ul. Slowackiego 5a, w godzinach 7.30-15.30 od poniedzialku
do piqtku.
3) Spotkania konsultacyjnego w dniu 8 sierpnia 2017r. w godz. l3:00-15:00

$ 4. Material informacyjny, dotyczqcy przedmiotu konsultacji bgdzie dostgpny wlJrzEdzie
Miejskim w Mofkach (pok6j nr I l3), ul. Slowackiego 5a, w godzinach pracy Urzgdu, na stronie

intemetowej Urzgdu Miejskiego w Morikach (ryuuigru:ma[klpl), w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na portalu internetowym www. cyfrowademokracj a.pl.
$ 5. Zarzydzenie podaje sig do wiadomoSci publicznej poprzez zarrieszczenie na stronie
intemetowej Urzgdu Miejskiego w Mofkach (wrvrv.um-monki.pl), w Biuletynie Informacji
Publicznej, a takile przez wywieszenie na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Morikach.
$ 6. Zarz dzenie wchodzi

w zycie z dniem podpisania.

Zal4cznik Nr

I

do Zarzqdzenie Nr 359/17

Burmistrza Moniek
z dnia 4 lipca 2017r.

GMINNY PROGRAM
REⅥ ノ1丁 ALiZACJI G陶引NY

DO ROKU 2023

Monkら 2017

MONKI
′

Spis

tre(ci

2.

Poglqbiona diagnoza obszaru rewitalizacji. Diagnoza czynnik6w i zjawisk kryzysowych oraz skala
i charakter potrzeb rewitalizacyjnych, identyfikacja potencjal6w ...........
........4

3.

Zgodno5d programu rewitalizacjiz dokumentamiokreSlajqcymi kierunkirozwoju gminy. Powiqzanie

gminie.
...................,... 17
4. Wizja obszaru rewitalizacji...................
.......... 18
5. Cele rewitalizacji ikierunkidziala6.....
............ 20
6. Charakterystyka podstawowych przedsiqwziqe rewitalizacyjnych oraz przedsiqwziqd
z politykami w

7.

Mechanizmy integrowania dzialafi oraz przedsiqwziqd rewitalizacyjnych

Gminnego Programu

Rewitalizacji

-

komplementarnoSd

.........................42

8. Szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem Srodk6w
finansowych ze ir6del publicznych i prywatnych
...................... 46
9.

Mechanizmy wlqczania 162nych grup interesariuszy

10.
11.
12.
13.

w

procesie rewitalizacji. Partnerstwo

rewitalizacji
System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji
Okreilenie niezbqdnych zmian w uchwalach...
Specjalna Strefa Rewitalizacji.........
Struktura zarzqdzania realizacjq gminnego programu

rsunk6w.................
Zalqcznik nr 1 - Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych
Spis

....................... 52
........................ 57

..............62
............ 63

................... 65

obszaru rewitalizacji

w skali co najmniej 1:5000, opracowanej z wykorzystaniem tre$ci mapy
zasadniczej, a w przypadku jej braku - z wykorzystaniem tre3ci mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy
............ 66
z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i
spozqdzony na mapie

kartograficzne................

Zalqcznik nr 2 - Diagnoza slu2qca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji ........... ...........67

1. Wstqp
Gminny Program Rewitalizacji gminy Mofiki (GPR) zostat opracowany na podstawie przepis6w ustawy
o rewitalizacji z dnia 9 pa2dziernika 2015 r., Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020zdnia2sierpnia 20!6r.,Zalo2eniamiNarodowego Planu
Rewitalizacji 2022.
Podstawq do opracowania GPR byla Uchwala nr XXXIV/2321t7 Rady Miejskiej w Modkach z dn. 31 maja

2077 r. w sprawie przystqpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Moriki do
roku 2023.
Dokument ten jest narzqdziem operacyjnym, pozwalajqcym sprawnie planowai, koordynowa( oraz
zarzqdza( procesem rewitalizacji w Mofikach. Niniejsze opracowanie slu2yd bgdzie samorzqdowi, jego
partnerom oraz mieszkaicom. Wszyscy interesariusze rewitalizacji zostali uwzglqdnieni w procesie
tworzenia dokumentu, a dziqki szerokiej paficypacji spolecznej mieli realny wplyw na ksztatt Gminnego
Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja polega na podejmowaniu zr62nicowanych przedsiqwziqd majqcych na celu polepszenie
sytuacji 2yciowej mieszkadc6w gminy, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem obszaru rewitalizacji. Z diagnozy
slu2qcej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, kt6ra sporzqdzona zostala w pierwszej
fazie projektu (zalqcznik do niniejszego opracowania), wynika i2 obszar rewitalizacji charakteryzuje siq

zwiqkszonym natq2eniem problem6w spolecznych, a tak2e w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz
(rodowiskowej.

2. Poglqbiona diagnoza obszaru rewitalizacji. Diagnoza czynnik6w

i

zjawisk kryzysowych oraz skala icharakter potrzeb rewitalizaryjnych,

identyfikacja potencjal6w
2.1.

Metodologia wrpnaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizac.ii zostalo poprzedzone badaniami iloJciowymi
ijakosciowymi. w rezultacie zostal sporzqdzony dokumen! kt6ry zawiera analize przeprowadzonq dla
calel gminy. W diagnozie stu2qcej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego irewitalizacji (zalqcznik nr 2

niniejszego opracowania) dokonano szczeg6lowej analizy problem6w w sferze spo'lecznej,
przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczei, Srodowiskowej itechnicznej. Jednostkami referencyjnymi
byly ulice miasta Moiki oraz miejscowodci wchodzace w sklad gminy Monki. Nastqpnie dokonano
delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Granice obszaru rewitalizacji zostaly przyjete
Uchwala nr XXXlll/2271L7 Rady Miejskiej w Mofikach z dnia 28 kwietnia 2017 r.

do

2.2.

Zaslegl pnestzenne obszar6w rewltalizacjl wraz z lch charakterystyk4

Obszar zdegradowany i rewitalizacji zostal wyznaczony na podstawie analizy danych ilo(ciowych i bada6

spolecznych na reprezentatywnej pr6bie 427 mieszkaic6w. Obejmuje on rejon: ul. Dworcowej (w tym
budynek dworca PKP) do ul. Straiackiej, Alejq Niepodleglo$ci iAleje Wojska PolskieSo, park przy

amfiteatne, ulice TysiEclecia, Wyzwolenia, Slonecznq oraz budynek MOK. Teren ten 2amieszkiwany iest
przez 27,34% mieszkadc6w (4091 mieszkaic6w) oraz obejmuje 51,31 ha, co stanowi 0,3% cale.l
powierzchni gminy.

Rysunek 1. Granice ob6zaru zdegradowenego i rewitalizacji

Obszar zdegradowany i rewitalizacji
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2.3.

Diagnoza czynnik6w izJawisk kryzysowph oraz ldentyflkac,la potencjal6w

2.4.

Dlagnoza czynnik6w izJawisk kryzysowych

Obszar rewitalizacji stanowi Jcisle centrum Miasta, a zarazem Gminy Morlki. Obszar ten charakteryzuje

sie nawarstwieniem problem6w w sferze spolecznej, techniczneJ, 6rodowiskowej

i

przestrzenno-

funkcjonalnej.
Sfera sooleczna

Pomoc spoleczno
Osoby korzystajqce z pomocy spolecznej w 2015 r. mieszkajace na obszarze rewitalizacji stanowil 32%

wszystkich mieszkafcdw gminy. W pr2eliczeniu na 100 mieszkarlc6w wynosila 5,1 ibyla wiqksza od
wartoici dla miasta o 1 osobe. R6wnie2 pow6d przyznania pomocy spolecznej, .iakim jest bezrobocie
$wiadczy o degradacji spolecznej obszaru. W przeliczeniu na 100 mieszkaic6w 3,6 osoby do
wyznaczenia obszaru stanowiq dane dotyczqce os6b korzysta.iqcych pomocy spolecznej z powodu
bezrobocia stanowiq 39% wszystkich mieszkarlc6w gminy oraz 3,6% mieszkadc6w calego obszaru
(wartosd dla gminy wynosi 2,5%).

l. Wslcrniki dotwzace pomocy sdecznej: liczba o66b og6lem kor4Etahqrch z pomocy spolecznej na lm
mhszlerlcdf, oraz llczba o66b konystahcych z pomosy spolecznej z porvodu bezroboch na 100 mi€szkaficd,v

Tabeh

w 2015 r.
Osoby korzystajece z pomory spolecznej
og6lem w 2015 r. w pneliczeniu na 100

Osoby korzystajEce z pomocy spolecznej
ogolem w 2015 r. w przeliczeniu na 100

mieszkaic6w

mieszkaric6w

-

bezrobocie

obszar r
Gmina Moハ k,
2r6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie donych MOPS

Znacznie bardziej widocznym problemem na obszarze rewitalizacji, ni2 w pozostalych cze6ciach gminy,

jest bezradno6i w sprawach opiekuiczo-wychowawczych iprowadzenia gospodarstwa domowego.
W 2015 r. liczba os6b korzystajAcych z pomocy spolecznej z powodu bezradnoJci w sprawach
opiekudczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w przeliczeniu na 1000
mieszkafc6w na obszarze rewitalizacji byla wyisza o 2,5 osoby ni2 wartoid dla calej gminy.
Z kolei liczba os6b korzysta.iEcych z pomocy spolecznej z powodu bezradno6ci w sprawach opieku6czo-

wychowawczych - rodzina niepelna w 2015 r. byla ponad dwukrotnie wy2sza nii (rednia dla gmin.

R6wniei liczba os6b korzystajAcych z pomocy spoleczne.i w 2015 r. - bezradnoSC w sprawach opiekuiczo
- wychowawczych - rodzina wielodzietna, byla prawie dwukrotnie wy2sza ni2 Srednia dla gminy.
Tabela 2. Wskatnlld dotltee pomoq spoleczneJ: lkzba c6b kozystajecych z potllocy spolecznej - po,r6d
bezradnoc{ w sprawacir opie}uriczo-wydtowaryczych I prowadzenla 1(p0 mhszhfu6,v, llczba 66b konystahcych
z pomocy spoleczneJ pow6d bezradno66 w sprawach oplekudczo+lychowawtzych - rodzlna nlepelna w pJzell€zenlu

na1000mlesdcic6r,llczbac6bkorzyBtahcychzpornocyspolecmejpow6d-bczradrpltwspra$/achophkufeo
nlelodzhtna w pzeliczentu na 10q) mbs:l€6c6ifl w 2015 r.

- umhomurcz,ych - rodzlna

r. - pow6d bezradnoSd

Osoby korrystajQce z
pomocy spolecznej w
2015 r. - bezradnoSC w

Osoby koEystajqce 2
pomoc] spolecznej w
2015 r. - pow6d
bezradno!C w sprawach

Osoby kotzystaiace z
pomocy spolec2nei w 2015

w

sprawach opiekurlczo-

wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego w przeliczeniu

opiekudczowychowawczych - rodzina
niepelna w przeliczeniu na

na 1000 mieszkaic6w

1000 mieszkahc6w

sprawach opiekuiczo wychowawczych - rodzina

wielodzietna w
przeliczeniu na 1000

mieszkadc6w

obszar
rewitalizacil

4,64

Gmina Monk

5,47

5,81
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Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji r6wniei liczba os6b korzystalAcych 2 pomocy spolecznej
z powodu dtugotrwale.i lub ciqikiej choroby oraz niepe'lnosprawnoSci w 2015 r. w przeliczeniu na 1000
mieszkadc6w byty wyisze nii warto6ci dla miasta.

r

dotltqce pomocy spotecznej: liczba os6b korrystajeqd pomocy spolecznej pow6d
dtugotrwala lub clqtka chorcba w pnellcz€nlu na 1000 mi€szkaic6ry oraz lltzba os6b bnystarqcYch z pomocY
spolecznej pot#6d nicpelnosprawno6a w pnellczenlu na 10q) mEs2ka6c6'Y w 2015 r.

Tabela 3. Wskatnlkl

Osoby konystaiqce z pomocy spolecznej

Osoby konystajEce z pomocy spotecznej

w 2015 r. - pow6d dlugotrwala lub

w 2015 r. - pow6d niepelnosprawnojC w
przeliczeniu na 1000 mieszka6c6w

cie2ka choroba w przeliczeniu na 1000

mieszka6c6w
Obszar rewital
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Obszar rewitalizacji to r6wnie2 miejsce, gdzie czqSciej ni2 w innych czqSciach miasta widoczna jest
przemoc domowa. Liczba os6b korzystajqcych z pomocy spolecznej w 2015 r. z powodu przemocy
w rodzinie na obszarze rewitalizacji byla ponad 3-krotnie wy2sza ni2 Srednia dla gminy. R6wnie2 liczba
wydanych niebieskich kart typu A w przeliczeniu na 1000 mieszkaric6w w 2015 r. byla wy2sza ni2 Srednia
dla gminy i wynosila 3,4 mieszkar{ca przy (redniej gminnej r6wnej 2,7. Podkre6lenia r6wnie2 wymaga

fakt,

i2

lqcznie 35% niebieskich kart zalo2onych na terenie gminy dotyczylo obszaru rewitalizacji.

4. Wskainiki dotyczqce pomocy spolecznej: liczba os6b korzystajqcych z pomocy spolecznej pow6d
dlugotrwala lub ciqika choroba w pzeliczeniu na 1fiX) mleszkarlc6w oraz liczba os6b korzystajeqrch z pomocy

Tabela

spolecznej pow6d niepelnosprawnoSd w pzeliczeniu na 10@ mieszkadc6w w 2015 r.

Osoby korzystajqce z pomocy
spolecznej w 2015 r. - przemoc w
rodzinie w przeliczeniu na 1000

Liczba niebieskich kart typu A na

1000 mieszkadc6w w 2015 r.

mieszkaflc6w
Obszar rewital

3′

4

Gmina Monki

o,o7
lr6dlo: oprocowonie wlasne no podstowie donych MOPS iUrzqdu Miejskiego w Morikoch
Bezrobocie

Ponad 32% os6b bezrobotnych w calej gminie mieszka na wyznaczonym obszarze. W przeliczeniu
na 100 mieszkaric6w w 2016 r. wynosila 5,8 mieszkafica obszaru, przy Sredniej gminnej r6wnej 4,8.
Liczba os6b dlugotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkadc6w w 2016 r. wynosila 3,9, przy

Sredniej gminnej r6wnej 2,9. Nale2y w tym wypadku nadmienii, i2 ponad 35% os6b dlugotrwale
bezrobotnych z terenu catej gminy mieszka na obszarze rewitalizacji.
Prawie 35% wszystkich os6b bezrobotnych z wyksztalceniem co najwy2ej gimnazjalnym w 201,6 r.,
zamieszkiwalo obszar rewitalizacji. W przeliczeniu na 100 mieszkadc6w liczba ww. os6b wynosila 1,8
wszystkich mieszkafc6w obszaru, biorqc pod uwagq calq gminq jest to 1,5.
Tabela 5. Wskalnlkidotyczqce bezrobocla: osofu bezrobotne og6lem w pnellczenlu na 1fi) mieszkark6w, osoby
bezrobotne dtugotrwale w paeliczeniu na 1(X) mieszkarlc6w, osoby bezrobotne z wykztalceniem gimnazJalnym
I nl2srym w pzeliczeniu na 1(X) mieszkafu6ww 2016 r.
Osoby bezrobotne og6lem
w 2016 r. w przeliczeniu na
100 mieszkaic6w

Obszar rewital

Osoby bezrobotne

Osoby bezrobotne

dlugotrwale w 2016 r.
w przeliczeniu na 100
mieszkaric6w

wyksztalceniem
gimnazjalnym
i ni2szym w 2016 r.
w przeliczeniu na 100
mieszkadc6w
1′ 8
z

Gmina Monに
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lrddto: oprocowonie wlosne na podstowie donych Powiotowego Urzqdu Procy w Molkoch
Wy n iki bo do n io o n

kietowego

Na etapie tworzenia GPR w5r6d interesariuszy zostala przeprowadzona ankieta dotyczqca zjawisk
kryzysowych na obszarze rewitalizacji. W opinii badanych najwiqkszy problem obszaru stanowi starzenie

siq spoleczedstwa. Do istotnych problem6w ankietowani zaliczyli r6wnie2 niski poziom uczestnictwa
mieszkadc6w w 2yciu spolecznym i kulturalnym, niedostateczny dostqp do nowoczesnej technologii
(internet) oraz niski poziom integracji z osobami niepelnosprawnymi.

Wykres 1. V\r}niki badania ankbtowego - idenffikacJa probhm6w na obszane rewilallzacji

Starzenie siq spoleczeilstwa

Niedostateczny dostqp do nowoczesnej technoloSii (lnternet)
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Kopitol spoleczny

Na obszarze rewitalizacji dziala 2,44 organizacji pozarzQdowej w przeliczeniu 1000 mieszkafic6w,
wartoSi ta jest nieznacznie wyisza nii Srednia dla gminy, kt6ra wynosi 1,74. R6wnie2 liczba aktywnych
czytelnik6w bibliotek jest wy2sza ni2 6rednia dla gminy, wartoSd ww. wskainika dla obszaru wynosila
15,2, z kolei dla gminy 13,29. Jednakie wynika to z faktu centralnego polo2enia obszaru w MieScie
iGminie Moriki. W trakcie warsztat6w zostalo wskazane, i2 poziom uczestnictwa w 2yciu spolecznym
i ku ltural nym jest niewystarczajqcy.
Sfera pzestzenno-funkcionalna

lnfrostrukturo techniczno

-

siec cieplowniczo

cieplownicza na obszarze rewitalizacjijest zarzqdzana przez Przedsiqbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Mofkach. Cieplo sieciowe dostarczane jest do 50 odbiorc6w. Gl6wnym odbiorcq jest Sp6tdzielnia
Mieszkaniowa w Morlkach. SieC zostala wybudowana w latach 80 - tych ubieglego wieku. Stan
techniczny sieci jest niezadowalajqcy. Przestarzaly system powoduje duie starty ciepla w trakcie
przesylu. CzQste awarie sieci sq przyczynE du2ego dyskomfortu 2ycia du2ej czg5ci mieszkadc6w.
Dodatkowo przestarzaly system powoduje nadmiernq emisjq gaz6w i pyl6w do atmosferty,
a to w konsekwencji zwiqksza poziom zanieczyszczeri powietrza.
SieC

lnf rostrukturo techniczno

-

siec drogowo

tj. Aleja Niepodleglo5ci, ul.

Dworcowa, ul. Wyzwolenia, ul. Tysiqclecia oraz
ul. Wojska Polskiego na obszarze rewitalizacji majq status d169 powiatowych. Drogi te powstaty w latach
70. ubieglego wieku. Nawierzchnia dr6g jest w bardzo ztym stanie. Niewydolne sa systemy odwodnienia,
co powoduje zalanie ulic podczas silniejszych opad6w deszczu. W ztym stanie technicznym pozostajq

Gl6wne ciqgi drogowe,

r6wnie2 chodniki wzdlu2 ww. ciqg6w. Dodatkowo przy ulicy Wyzwolenia kolektor sanitarny jest w zlym

stanie technicznym. Obecnie infrastruktura drogowa, wymaga ciagtych remont6w

i

napraw. Brak

nowoczesnych rozwiqzafi, zwlaszcza ciqg6w pieszych, powoduje, i2 korzystanie z nich jest utrudnione
zwlaszcza przez osoby niepelnosprawne i starsze.

Przestrzei publiczno
Na obszarze rewitalizacji znajdujq siq nastqpujqce obiekty wskazywane jako przestrzei publiczna:

1. plac zabaw przy bloku ul. Tysiqclecia t2A, pow. 0,1087 ha,
2. skwer przy starym pomniku ul. Aleja Niepodleglo3ci - 0,4974 ha,
3. Skwer Gartycha ul. Aleja NiepodlegloSci - 0,3358 ha,
4. skwer przy SP ZOZ ul. Aleja NiepodlegioSci - 0,2165 ha,
5. park miejski z amfiteatrem ul. Aleja Niepodleglo$ci - 8,3421,ha,
6. skwer przy dworcu PKP ul. Dworcowa - 0,5656 ha,
7. skwer przy dworcu PKS - 0,1811 ha.
Ocena przestrzeni publicznej zostala dokonana przez gl6wnych jej uiytkownik6w w trakcie badania
ilo5ciowego (na etapie diagnozy) przez gl6wnych jej u2ytkownik6w - mieszkaflc6w. W opinii badanych
jako$C i iloSd przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacjijest niewystarczajqca. Dodatkowo poziom
wyposa2enia w malq i nfrastru ktu rq jest n iewysta rczajqcy.

R6wniei na obszarze rewitalizacji wystqpujq tak2e niezagospodarowane przestrzenie, gl6wnie miqdzy
blokami wielorodzinnymi. Brak odpowiedniego zagospodarowania obniia ich jakoSC i funkcjonalno$C.
Obszar rewitalizacji to tak2e miejsce koncentracji obiekt6w infrastruktury spolecznej. Na obszarze
znajdujq siq:

1. Dworzec kolejowy,
2. Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Mofikach (Szpital),
3. Stacja Pogotowia Ratunkowego,
4. Przychodnie,
5. OSrodek Pomocy Spolecznej w Mofikach,
6. Komenda Powiatowa Policji,
7. Starostwo Powiatowe,
8. Zesp6l Szk6l Og6lnoksztalcqcych i Zawodowych w Modkach (wraz z halq sportowa, basenem,
Orlikiem i internatem),

9.

Szkola Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego,

10. Centrum Edukacji ,,Mentor",

11. Miejski Dom Kultury,
L2. Biblioteka Miejska,
13. Amfiteatr miejski,

14. Obiekty handlowe i uslugowe.

Jednak2e dostqpnoSi do ww. obiekt6w

w opinii mieszkadc6w (na etapie tworzenia diagnozy) jest

niewystarczajqca. Dotyczy to zwlaszcza obiekt6w publicznych, kt6re sq niedostosowane do potrzeb os6b

niepelnosprawnych.
Dodatkowo nale2y zwr6ci(. uwagq r6wnie2 na budynek dawnego kina, kt6ry poto2ony jest w centrum
Miasta. Obecnie budynek jest nieu2ytkowany, a przestrze6 wok6l niego jest niezagospodarowana.
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O kondyc.ii gospodarczej obszaru oraz dzialajQcych na nim przedsiqbiorstw Swiadcza ich dochody. Na
obszarze rewitalizacji w 2014 r. byio zarejestrowanych 14 przedsiqbiorstw placqcych CIT 8. Stanowily
one 1/3 wszystkich dzialajQcych na terenie gminy. Na uwagq zasluguje fakt, ii Srednie dochody
podmiot6w placacych CIT 8 byly o prawie 31 tys. zl nizsze nii Srednie dochody w gminie.
Tabela 6. Liczba podahlk6w I 3r€dnle dochody podatllldw phqcych CIT 8 w 2014 r.

Obszar

Srednie
55520,82 zl

Gmina Monk

88 515,75 zl

1rodto: oprocowonie wlosne no podstowie donych Urzqdu Skorbowego w Morikoch

Drugim wymiernym wskainikiem wskazujqcym na poziom przedsiqbiorczo5ci jest liczba i dochody
z tytulu powadzenia dzialalnosci gospodarczej. Na obszarze rewitalizacji w 2014 r. zarejestrowanych
bylo 100 z 417 dzialajQcych w gminie podmiot6w gospodarczych. Dochody tych podmiot6w byly
o ponad 13 tys. zl ni2sze nii Srednia wskarnika dla gminy.
Tabela 7. Uczba podahik6\,v i Srednle dochody podatnlk6w prouadzacych dzietalno{C gospodarcl opodatkowane
podatkiem llniowym oraz na zasadach og6lnych w 2014 r.
Liczba podatnik6w prowadzqcych
dzialalnoSC gospodarczE opodatkowane

Srednie dochody podatnik6w
prowadzacych dzialalnoSi SospodarczQ

podatkiem liniowym oraz na zasadach

opodatkowanE podatkiem liniowym oraz
na zasadach
64377.66 zl

Gm na Moハ 隋

77 94O,O4 zl

lr6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie donych t)rzedu Skorbowego w Molkmh
Sfera techniczna

Sfera techniczna dotyczy przede wszystkim obiekt6w budowlanych, w tym o przeznaczeniu
mieszkaniowym. Obszar rewitalizacji obe.jmuje gl6wnie budynki mieszkalne. Zdecydowana wiqkszo(i
ww. budynk6w zostala wybudowane przed 1989 r. 167,77%1, a ponad 27% przed 1970 r. Duiq czq6i
stanowia budynki wielorodzinne budynki mieszkalne naleiqce do Sp6ldzielni Mieszkaniowej w
Moikach. Budynki te podlqczone sQ do miejskich sieci - cieplowniczej, wodociAgowej i kanalizacyjnej.
Budynki jednorodzinne w obszarze rewitalizacji nie sq podlqczone do miejskiej sieci cieplowniczej.
Zr6dlem ciepla w budynkach jednorodzinnych sQ indywidualne kotlownie opalane gl6wnie wqglem.
Dodatkowo w budynkach na obszarze rewitalizacji, jak iw calych gminie, nie podlQczenia do sieci
gazowej. Mieszkaicy korzystajA z butli gazowych. Dla budowy
Poza

tym duiy problem na obszarze rewitalizacji powierzchnia uiytkowa budynk6w mieszkalnych

przypadajAcych na 1 mieszkaica na obszarze wynosi 8,8 m2, natomiast (rednia dla gminy wynosi 22 mr.
Tabela 8. Powieactnh utytkowa budynku mieszkalnego m

cobe w 2016

r.

w m2

w2016r w m2

Powierzchnia

Gmina MOnki
2ぁ drO:● procο

"anを

64 377 ,66 2l
77 940,04 zl
wrasne nα ρ
ο
dst● wle donych t/r2c

S々 o/bο

勁θ
σοw Mο OCh
"々

Dodatkowo budynki wielorodzinne na obszarze rewitalizacji sE zdewastowane wewnqtrz. Budynki te
niewyposa2one w domofony zlokalizowane sa w kislym centrum co powodu.le, ii klatki schodowe sq
miejscem spotkarl os6b naduiywajqcych alkoholu.

zdjQcle 1.

zdegndowane klatki budynlru wlelorodzlnnego na obszaae r€witalizacji

L.-

>
Lt..-,.,l

i
lrddlo: lotogrofio ResPublic

sp. z o.o.

zdecydowana wiqkszoff budynk6w wielorodzinnych jest po termomodernizacji. Jednak2e na obszarze

rewitalizacji pozstal ieden, przy

ul. Wyzwolenia 18, kt6ry wymaga dzialad interwencyinych

-

termomodernizacji.
Sfera Srodowiskowa

Gl6wny problem w sferze Srodowiskowej wynika z nieekologicznych zachowai mieszkafic6w. lako
nieekologiczne zachowania mieszkarlc6w okre6lone zostaly przede wszystkim zanieczyszczenia
Srodowiska (mieciami komunalnymi.

Dodatkowo w okresie zimowym, z uwagi na gl6wnie indywidualne ir6dla zachowania wystqpuje
zwiqkszone zjawisko niskiej emisji.
Na obszarze rewitalizacji wystqpu.ia jeszcze nieliczne dzialki, na kt6rych znajdujQ siQ wyroby azbestowe.

Znamiennym wydaje siq fakt, i2 wyroby azbestowe, kt6re sa klasyfikowane jako stwarzajace zagroienie
dla iycia lub zdrowia ludzi znajdu.iQ sie na dzialce szpitala w powiatoweSo.

Rysunek 2. \r/ystQpowanie dzialek z azbestem na obszatze rewitalizacji.
□ 0崚 a ren tat‐

GeoAzbest
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・

lr6dlo: oprocowonie wlasne no podstawie
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www. bozoozbestowo.gov.pl

Przyczvny ziawisk kMrysowych

Zjawiska kryzysowe we wszystkich sferach sq ze sobq powiAzane. Gl6wnq przyczynQ negatywnych
zjawisk sA zjawiska o charakterze spolecznym. Wystepu.iEca duia liczba os6b bezrobotnych, w tym
bezrobotnych dlugotrwale i z wyksztalceniem maksymalnie gimnazjalnym oraz korzystajAcych z pomocy
spolecznej z 162nych powod6w w o96lnej liczbie mieszkaic6w obszaru powoduje, i2 negatywne zjawiska
w sferze spolecznej postepuja. Rosna r62nice w poziomie dochoddw pomiqdzy mieszkahcami co jest
przyczynQ alienac.ii spolecznej du2e.j czqici os6b.

W konsekwenc.ii prowadzi to do rozwarstwienia

spolecznego ialienacji spolecznej czq(ci mieszkaic6w. Niskie dochody czeJci mieszkanc6w bardzo
czqsto sE przyczynq przemocy w rodzinie. Osoby te bardzo czesto naraione sq na uzaleinienia, w tym
uzaleinienia od alkoholu. Obszar rewitalizacji charakteryzuje siq wiqkszq nii w pozostalych czeJciach
miasta liczba os6b korzystajQcy z pomocy spolecznej z uwagi na bezradnoid w sprawach opiekuficzowychowawczych iprowadzenia gospodarstwa domowego, w tym z powodu rodziny niepelnej lub
rodziny wielodzietnej. Wystepowanie tego typu rodzin na obszarze rewitalizacji spowodowane jest tym,
ii w latach 90. ubieglego wieku mieszkadcy masowo wyjeidiali na zach6d (gl6wnie do USA i Belgii) w
celach zarobkowych. W wyniku wy.iazd6w bardzo czqsto dochodzllo do rozlurnienia wiezi rodzinnych, a
w konsekwencji rozpadu rodzin.
Dysproporcje w dochodach oraz rozwarstwianie spoleczne powodujQ to,

ii w6r6d mieszkadc6w panuje

opinia, i2 mieszkadc.y sa ze soba zintegrowani w spos6b niewystarcza.lQcy.
Jednocze(nie niiszy poziom dochod6w czqdci mieszkaric6w ma wplyw na kondycje ekonomicznq
funkcjonujqcych na obszarze podmiot6w gospodarczych.
Obszar rewitalizacji, w opinii badanych, dotkniQty jest r6wniez problemem starzenia siq spolecze6stwa.
Jest to spowodowane Bl6wnie tym, i2 mlodzi mieszkadcy Moniek wyjeidiajq do wiekszych oJrodk6w
miejskich gl6wnie za pracq lub w celu pobierania nauki.
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Dodatkowo obszar rewitalizacji pelni role centrum gminy, a co za tym idzie odznacza siq du2ym
dziennym ruchem ludno(ci. Powodu.,e to, ii obszar rewitalizacji jest obszarem o obniionym poziomie
bezpieczeristwa. Na poziom bezpieczedstwa wplywa miqdzy innymi wiekszy ruch samochodowy, a takie
iako(C ciqg6w komunikacylnych oraz przestrzeni publicznej. Pomiedzy budynkami wielorodzinnymi
zbierajA sie o r6inych porach, r6ine grupy spoleczne w, w tym grupy naduiywajEce alkoholu. Powoduje
to, ii w godzinach wieczornych zakl6cana jest cisza nocna, w przestrzeni publicznej oraz czeiciach
wsp6lnych budynk6w postepujE akty wandalizmu, a takie pojawiajE sie zanieczyszczenia obni2ajEce
jakoJC przestrzeni publiczne.i.

JednoczeJnie zwarta zabudowa, kt6ra jest charakterystyczna dla centr6w miast, a tak2e
niezagospodarowane przestrzenie obniiajq zdolnoSC mieszkaic6w do integracji spolecznej. Miejsca,
kt6re potencjalnie mogq przybrad ww. funkcjq sq w og6le lub w niedostatecznym stopniu
zagospodarowane. Nadanie nowych funkcji oraz ich oiywienie spoleczno-gospodarcze pozwoli na
realizacje d2ialah rewitalizacy.,nych o charakterze integracyjnym.

mo2e pom6c poprawa warunk6w socjalno-bytowych, poprawa dostqpu do obiekt6w
infrastruktury spolecznej, a takie stworzenie warunk6w do wsp6lpracy i integracji r62nych grup

Sytuacji

tej

spolecznych.
Na jakoJd 2ycia mieszkafc6w

wptyw majq warunki techniczne i lokalowe. Duia czq{d mieszka6c6w, to

mieszkadcy budynk6w wielorodzinnych, ktdre podlEc2one sQ do mie.iskiej sieci cieplowniczej. Jej czqste
awarie znacznie obniiajE standard iycia. Z kolei budynki.iednorodzinne, kt6re sq niepodlqczone do sieci
se bardzo czqsto r16dlem niskiej emisji, zwlaszcza w okresie zimowym.

2.5.

ldentyfkacja potencjal6w

Potencjalem obszaru rewitalizacji sA przede wszystkim mieszkadcy. Ponad polowa (ponad 58%)
respondent6w, kt6ra wziela udzial w badaniu ankietowym, kt6re odbylo sie na etapie wyznaczania
obszaru zdegradowanego irewitalizacji, zamieszkuje w Sminie od urodzenia, natomiast prawie 307o
mieszka w niej powyiej 15 lat. Oznacza to, 2e mieszkadcy bardzo dobrze znajQ lokalne problemy oraz
wiedzQ jakie rozwiQzania naleiy przyjqe w celu ich rozwiQzania. Mieszkafcy stanowiQ potencjal
rozwojowy gminy Modki, zwlaszcza osoby mlode w wieku przedprodukcyinym. Z kolei wydluia.iqcy siq
6redni wiek iycia powoduje, 2e liczba os6b w wieku poprodukcyjnym ro(nie w stosunku do lat
poprzednich. To z koleiwiQie sie z rozwo.iem uslug skierowanych do os6b w tej Srupie wiekowe.i. Dzieki
rosnacej liczbie os6b starszych, zamieszkujacych SminQ Moiki moiliwa jest efektywna wymiana

miqdzypokoleniowa. Wykorzystanie potencjalu - wiedzy i doSwiadczenia os6b z Srupy wiekowej 60+
moie byC bardzo wartoJciowa w procesie edukacji. Dzieci i mlodziei moga czerpad wiedze od os6b
starszych (np. przekazywanie wiedzy przez osoby starsze za pomocq korepetycji), a seniorzy mogq
wykorzystaC szansq nauki z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennym zyciu. Dziqki
temu wykluczenie cyfrowe bqdzie ulegalo zmniejszeniu, a osoby starsze bqdq aktywnie wlqczane do
uczestnictwa w 2yciu spolecznym.
Z

diagnozy sluiQce.i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacjiwynika ii w gminie zwieksza

liczba przedsiebiorstw. Prowadzenie wlasnel

dzialalnosci Sospodarczei jest

siQ

prze.lawem

przedsiqbiorczoSci oraz samodzielnoJci iyciowei. Liczba Srednich przedsiqbiorstw (zatrudniajqcych od
50 do 249 os6b) w stosunku do 10 tys. mieszkahc6w w wieku produkcyinym w mie5cie Modki, a tym
samym w gminie Modki stale rosla w latach 2011-2015. Na terenie wieiskim nie bylo bowiem iadnego
te, skali przedsiqbiorstwa. Wskazniki te dla miasta wzrosly od 11,5 w roku 2011 do 15,1 w 2015 r., a dla

gminy od 8,0 w roku 2071 do lO,2 w 2015 r. Pozytywnq zmianq byl wzrost wskainika miedzy 2014
a 2015 r., kiedy warto(ci dla Polski, wojew6dztwa podlaskiego, powiatu monieckieSo utrzymywaly siq
L4

na tym samym poziomie. W 2015 r. liczba Srednich przedsiqbiorstw na 10 tys. ludnoici w wieku
produkcyjnym w gminie Moiki byla wiqksza ni2 w powiecie monieckim (5,7) i w wojew6dztwie
podlaskim (9,7).

Badanie spoleczne, przeprowadzone

na potrzeby

diagnozy stu2qcej wyznaczeniu obszaru

i rewitalizacji

wykazalo, 2e w Mohkach mieszka siq Srednio (40,52%). Jednak2e na
uwagq zasluguje fakt, 2e liczba odpowiedzi pozytywnych (bardzo dobrze- 8,43% lub dobrze -39,34%)
byla ponad 4- krotnie wy2sza ni2 odpowiedzi negatywnych (bardzo ile - 1,64% lub 2le- 9,13%).

zdegradowanego

Potencjalem wyr62niajqcym obszar rewitalizacji jest obecno5i plac6wek kulturalnych i edukacyjnych,
i Biblioteka Publiczna (obie plac6wki mieszczq siq w jednym

takich jak Moniecki OSrodek Kultury

budynku przy ul. Bialostockiej 25). Te dwie plac6wki

z

sukcesem prowadzq dzialania aktywizujqce lokalnq

spoleczno(i. Przy Bibliotece Publicznej w Moikach prq2nie dziala Uniwersytet Trzeciego Wieku (powstal
w 2Ot4 roku, aktualnie swoje uczestnictwo zadeklarowalo 60 sluchaczyl). Biblioteka w roku szkolnym
207612017 prowadzila bezplatne lekcje z j. angielskiego dla os6b dorostych (w kursie bralo udzial 24
sluchaczy uczqcych siq w trzech grupach o r62nych poziomach zaawansowania (poziomy 41 oraz 42).
Zajqcia odbywaty siq raz w tygodniu i trwaty 50 minut, ka2da grupa zrealizowala 32 godziny naukijqzyka.

Uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty potwierdzajqce znajomoSi jqzyka na danym poziomie2).
Biblioteka prowadzi szerokq dziatalno5i edukacyjnq poprzez organizacjq spotkari z autorami, organizacjq
wystQp6w i inscenizacji teatralnych, warsztaty plastyczne i wiele innych. W Bibliotece odbywajq siq

r6wnie2 raz

w

miesiqcu spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksiq2ki. Ponadto Biblioteka bierze udzial

w projektach

o
o

,,Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej" CATL

o

,,Narodowe Czytanie" pod patronatem Pary Prezydenckiej

Program Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowo6ci wydawniczych do bibliotek publicznych"

Moniecki Oirodek Kultury (MOK) jest instytucjq o z162nicowanej dzialalno5ci kulturalnej (muzyka,
plastyka, taniec, teatr, bryd2, szachy). Organizuje zajqcia artystyczne dla dzieci i dorostych, a tak2e bierze
udzial w Programie Dom Kultury+ lnicjatywy lokalne (organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury),
projekt pn. ,,Kreatywnie w MOKu". Gt6wny nacisk programu polo2ony jest na nawiqzywanie przez dom
kultury statych relacji z mieszkaricami miejscowo5ci, na terenie kt6rych dziala. Odkrywanie talent6w
iwzmacnianie potencjalu spolecznego ma owocowai stworzeniem wsp6lnych inicjatyw na rzecz
spoleczno6ci lokalnych i przestrzeni publicznej3.
Z warsztatu projekcyjnego z mieszkadcami z dnia 15 lutego wynika i2 potencjaiem jest wykwalifikowana

w instytucjach

miejskich, slu2qcych mieszka6com oraz ciqgle podnoszenie kwalifikacji os6b

6wiadczqcych pomoc

w r62nych sferach oraz sektor oferowanych uslug. Mieszkaricy ceniq budynki

kadra

amfiteatru i dworca PKP, kt6re obecnie nie sq oddane do u2ytku publicznego (konieczna jest rozbudowa
i modernizacja tych obiekt6w). Obszar rewitalizacji jest polo2ony w centrum miasta, w celu lepszego
wykorzystania tego potencjalu nale2y przeprowadzii remonty ulic, rozbudowai parkingi oraz wzbogacii
i rozwijai ofertq kulturalnq i rozrywkowq skierowanq do mieszkafic6w. Zdaniem mieszkaric6w Moriki sq
mlodym miastem, a centrum miasta jako obszar rewitalizacji jest potencjalem, kt6ry mo2na bardziej

i

dziqki temu rozwijai ten obszar miasta (tatwy dostgp do punkt6w uslugowych
i handlowych). W centrum miasta mieszczq siq kluczowe instytucje u2ytecznosci publicznej, plac6wki

wykorzystai

1

www.bpmonki.pllzakonczenie-roku-akademickiego-20162017-uniwersyte

2

www.bpmonki.pl/zakonczenie-kursy-jezyka-angielskiego-w-bibliotece

3

www.kulturamonki.pllprojekt_dk+_2O17.php
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o3wiatowe, kulturalne, strefo rekreacji i rozrywki, lokalna przedsiqbiorczo5d. Uczestnicy zglosili potrzebe
rozwoju banku wymiany czasu (wymiana miqdzypokoleniowa) oraz utworzenie bazy os6b, kt6re

wymagajq pomocy oraz szerzenie wolontariatu
za m

i

pomocy osobom potrzebujqcym

w

miejscu

ieszka nia.

2.6.

Skala i charakter

potzeb rewitalizacljnych

Z przeprowadzonych badad spolecznych i analiz wynika, i2 mieszkaficy obszaru rewitalizacji wskazujq na

potrzebe zmniejszenia problem6w spolecznych lub ich skutk6w:

o

bezrobocia

o

zmniejszenie liczby os6b zale2nej od pomory spolecznej,

o

kontynuaciq dzialafi na rzecz przeciwdzialaniu dziedziczenia nieudolnoSci 2yciowej.

Coraz wiqcej mieszkaic6w w wieku poprodukcyjnym przesiedla siq do Moniek, co powoduje poglqbianie

problemu starzenia siq spoleczedstwa, dlatego te2 powinny zostad podjete dzialania aktywizacyjne oraz
uslugi adekwatne do potrzeb dla tel grupy spolecznej. W Swietle tego zjawiska konieczne jest podjqcie
kompleksowych dzialari zapobiegajqcych dalszemu wyludnianiu siq miasta przez osoby mlode,
poszukujqce pracy w najbliiszej okolicy oraz poza granicami kraju.
Ponadto w celu wzmocnienia procesu integracji spolecznej nale2y rozpoczqi planowanq od kilku lat
budowq budynku Mediateki, kt6ra dziqki zr62nicowanej ofercie aktywizujqcej spoleczno3d lokalnq
zapewni mieszkadcom rozw6j w zakresie kultury i edukacji w nowoczesnym budynku, przystosowanym
do potrzeb os6b starszych i z niepelnosprawno$ciami. Obecne zaplecze techniczne budynku MOK oraz
Biblioteki Publicznej jest zbyt male na rosnQce potrzeby spoleczno5ci lokalnej. Badania mieszkafc6w
oraz glosy w trakcie warsztatu wskazaly, i2 poza bezrobociem gl6wnym problemem spolecznym jest

brak aktywnoSci mieszkarlc6w

w

2yciu spolecznym. Dziqki stworzeniu wiqkszej

i

nowoczesnej

przestrzeni, dotychczasowa bogata oferta Biblioteki Publicznej oraz MOK, bqdzie mogla byi skierowana
do jeszcze wiqkszej liczby mieszkadc6w i zachqcii ich do aktywnego udzialu w 2yciu spoleczno-

kulturalnym miasta. Szczegdlnie mlodzie2, kt6ra mimo wielu atrakcji (nawet bezplatnych) nie korzysta
dostatecznie z oferowanych zajqd spqdzania czasu wolnego.
Mieszkaricy podczas warsztatu zauwa2yli i2 w momencie budowania miasta planowanie przestrzenne
nie odzwierciedlalo potrzeb mieszkafic6w, co widoczne jest dzisiaj w braku zieleni miejskiej
i niedostatecznym utrzymaniu ladu architektonicznego (mrosto powstowolo chootycznie - wypowied2
uczestnika warsztatu). Zdaniem mieszkaric6w nale2y zwiqkszyd liczbq miejsc wypoczynku i rekreacji na
Swie2ym powietrzu. Nale2y r6wnie2 zwiqkszyd poziom poczucia bezpieczeristwa oraz rozpoczqd
modernizacjq gl6wnych ciqg6w kom unikacyjnych.
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3. ZgodnoSi programu rewitalizacji

z dokumentami okre6lajqcymi

kierunki rozwoju gminy. Powiqzanie z politykami w gminie.
Plan RozwoJu Lokalnego Gminy Moriki na lata 2Ot+202O

Dokument wskazuje gl6wne kierunki rozwoju gminy, kt6re okreSlone zostaly w Studium Uwarunkowad

i

Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mofiki otaz

w

Miejscowym Planie

Zagospoda rowania Przestrzennego M iasta Moriki.

Realizacja projekt6w na terenie gminy

Moiki w latach 2016-20224 jest zbie2na z kierunkami dzialafi

zawartymi w Gminnym Programie Rewitalizacji:

1. Modernizacja systemu cieplowniczego miasta Modki (PEC),
2. Budowa Mediateki,
3. Rewitalizacja budynku Dworca PKP oraz terenu przy ul. Dworcowej,
4. Rozbudowa monitoringu miejskiego,
s. Rewitalizacja teren6w Parku Miejskiego,
6. Przebudowa teren6w sportowych przy Zespole szk6l w Modkach,
7. Utworzenie Monieckiego Klubu lntegracji Spolecznej
Podstawowym celem podstawowym realizacji Planu na terenie gminy Modkisq:

o
r
r
.
.

Zwiekszenie poziomu inwestycji
Tworzenie warunk6w do dywersyfikacji dziatalno(ci gospodarczej

Wzrost mobilno6ci zawodowej mieszkadc6w
Poprawa warunk6w 2ycia mieszka6c6w
Zatrzymanie spadku liczby mieszkaric6w

Wskazane powy2ej dzialania oraz cele zapisane w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Modki na lata 2014-

2020 sq zbie2ne z celami operacyjnymi oraz kierunkami dzialari zapisanymi w Gminnym Programie
Rewitalizacji takimi jak:

o

cel operacyjny 1.1. Zmniejszony poziom ub6stwa

i

bezrobocia, 2.L. Poprawa warunk6w

zamieszkania mieszkafic6w obszaru rewitalizacji, 2.2. Poprawa funkcjonalno$ci i u2ytecznoSci
przestrzeni publicznej

o

kierunki dziala6: 1.1.1. Zwiqkszenie aktywizacji os6b bezrobotnych, 1.1.3. Programy rozwoju
przedsiqbiorczo(ciw5r6d mlodzieiy i doroslych, 2.1.2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na
osiedlach mieszkaniowych 2.1.3. Termomodernizacja budynk6w mieszkalnych 2.2.1. Budowa

Mediateki, 2.2.2. Odnowienie infrastruktury drogowej oraz ciqg6w komunikacyjnych
w gl6wnych punktach komunikacyjnych, 2.2.3.Bezpieczne miejsca rekreacji i wypoczynku
istniejQce, 2.2.4. Utworzenie miejsc rekreacji i stref odpoczynku w miejscu zamieszkania.

-

a

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Morlki na lata 2014-2020 (s.65, 67)
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Strategla Rozwiqrywanla Problem6w Spolecznych Gmlny Mo6kl na lata 2OLG2O22

Gminny Program Rewitalizacji gminy Mofiki wykazuje siq du2q zgodno6ciq w zakresie rozwiqzywania
problem6w spolecznych takich jak bezrobocie oraz wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, kt6re jako gl6wne
grupy potrzebujqce pomocy, zostaty opisane w Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych. Oba
dokumenty wskazujq r6wnie2 na nasilajqcy siq rozpad wiqzi spolecznych, niskq aktywnoSi mieszkafic6w
oraz ,,stresujqcy i szybki styl 2ycia", kt6ry nie sprzyja integracji spolecznej oraz wskazujq rozwiqzania
wy2ej wymienionych problem6w.
Cele rewitalizacyjne oraz kierunki dzialad zapisane w GPR sq zbie2ne z zapisami niniejszej Strategii,
szczeg6lnie w zakresie realizacji zalo2onych czterech priorytet6w:

Priorytet I - Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy
Priorytet ll - Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i mlodzie2y
Priorytet lll - Poprawa oferty edukacyjnej, kulturalnej
Priorytet lV - Polepszenie warunk6w 2ycia i zdrowia mieszkaric6w gminy
Studlum uwarunkowart I klerunk6w zagospodarowanla pzestzenneSo mlasta lgminy Mofki

Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Moiki, okreSlajq politykq przestrzennE
gminy oraz gl6wne kierunki rozwoju. W podrozdziale 1.3 Cele rozwoju przestrzennego miasta

r62nych dziedzinach rozwoju gminy, w tym Cele spoleczne
w zagospodarowaniu przestrzennym (podrozdziat 1.3.3). W tej czq5ci opisano gl6wne problemy

igminy opisano cele

w

spoleczne, kt6re nale2y rozwiqzad na przestrzeni najbli2szych lat, tj.

o
o
.

walka z patologiQ spolecznq

o

podnoszenie poziomu wyksztalcenia ludno6ci, rozwojowi kultury, sportu, ochrony zdrowia

likwidacja barier komunikacyjnych, przestrzennych i technicznych dla os6b niepelnosprawnych

da2enie do stworzenia warunk6w do podniesienia standardu zamieszkiwania tj. wzrostu jakoSci
nowo budowanych mieszkafi, ich wyposa2enia oraz remontu mieszkad zaniedbanych

i opieki spolecznej

Opisane wy2ej problemy znajdujq odzwierciedlenie w Gminnym Programie Rewitalizacji, poprzez
wdro2enie przedsiqwziqi rewitalizacyjnych i tym samym realizacjq cel6w operacyjnych i kierunk6w
dziala6.

4. Wizja obszaru rewitalizacji
w kt6rym zmniejszyl siq poziom
tego tytulu. Po przeprowadzeniu dzialad

Obszar rewitalizacji jest miejscem przyjaznym do zamieszkiwania,

bezrobocia oraz liczba zasilk6w przyznawanych

z

rewitalizacyjnych, aktywizujqcych lokalnq spoleczno5d, nastqpil wzrost postaw przedsiqbiorczych oraz
zmniejszenie skali wykluczenia spolecznego. Dostosowanie obiekt6w infrastruktury miejskiej oraz
sektora uslug do potrzeb os6b starszych spowodowalo znaczne o2ywienie tej grupy i jej zwiqkszony
udzial w 2yciu spoleczno-kulturalnym. Kompleksowa dzialalno(C nowej instytucji - Mediateki
spowodowala zwigkszenie uczestnictwa w kulturze mlodzie2y, doroslych, a tak2e stala siq miejscem
wym

ia

ny

m

iqdzypokoleniowej.
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W przestrzeni miejskiej zapanowat tad i porzqdek, co zachqca mieszkaric6w do spqdzania czasu wolnego
poza domem. Zwiqkszyla siq liczba miejsc rekreacji na wolnym powietrzu, przez co mieszkaricy mogq
aktywnie i w spos6b bezpieczny korzystai z infrastruktury miejskiej. Modernizacja gi6wnych ciqg6w

komunikacyjnych i zdegradowanych obiekt6w u2ytkowych spowodowala zwigkszenie bezpieczedstwa
poruszania siq po centrum miasta (obszar rewitalizacji).
Na skutek przeprowadzonych dziatari obszar rewitalizacji stal siq miejscem atrakcyjnym, zachqcajqcym

do zamieszkiwania, co spowodowalo zmniejszenie odptywu ludno(ci, w szczeg6lnoSci w6r6d mtodych
ludzi.
Podsumowujqc obsza r rewitalizocji to miejsce:

o

w kt6rym zmniejszyt siq poziom migracji,

.

rozwijaiEce siq harmonijnie,

.

tworzone przez aktywnq i z162nicowanq spoleczno(i,

o

w kt6rym promowane

.

zmniejszyla siq skala ub6stwa i wykluczenia spolecznego w516d podopiecznych pomocy

sA

postawy przedsiqbiorcze,

spotecznej.
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5. Cele rewitalizacji i kierunki dzialaf
Cele Gminnego Programu Rewitalizacji gminy

problem6w oraz potrzeb rewitalizacyjnych.

Moiki zostaiy opracowane w oparciu o idenMikacJq

W niniejszym dokumencie

zastosowano nastepujacq

strukturq cel6w:

Wizja

Podsystem spoleczny

Podsystem przestrzenno
-funkcjona lny i techniczny
0

￨

Cele strategiczne

Cele strategiczne

I

I

Cele operacyjne

Cele operacyjne

I

I

Kierunki dzialai

Kierunki dzialad

Zadaniem cel6w strategicznych ioperacyjnych jest zmierzenie postqp6w w procesie rewitalizacji za
pomocQ obiektywnych miernik6w - wska,nik6w realizacji Programu rewitalizacii oraz realizacji

przedsiewziei rewitalizacyjnych. cele powinny byc reali2owane pr2e2 wszystkich interesariuszy
rewitalizacji, przy wzajemnej wsp6lpracy w realizowaniu przedsiqwzied rewitalizacyjnych

ldeq rewitalizacji jest poprawa warunk6w zycia oraz rozwiAzywanie zdiagnozowanych problem6w
spolecznych oraz innych, zdiagnozowanych w co najmniej jednej ze sfer przestrzenno-funkcjonalnej,
(rodowiskowej, gospodarczej i technicznej. w Gminnym Programie rewitalizacii Sminy Monki
koncentracja dziala6 rewitalizacyjnych wystqpuje w sfene spoiecznej oraz p rzestrzenno-fu n kcjo na lnej.
Tabcla 9. Suuktura c!16!f, sffieglcznych, opencyrnydl I lderunk6!fl dzhtarl

Kierunkidzialari

1.

zr6wnowatorry rozw6j
spolec?ny I zar|odowy

1.1. Zmniejszony poziom

ub6stwa ibezrobocia

mieszlc c6w obszaru
rewita lizacJl

1.1.1. Zwiqkszenie aktywizacji os6b

bezrobotnych
1.1.2. Programy profilaktyczne
skierowane do os6b
wykluczonych spolecznie
i zagroionych marginalizacjE
1.1.3. Programy rozwoju
przedsiqbiorczogci wir6d

mlodzieiy i dorostych

1.2. Rozw6j kapitalu
spoleczneSo

1.2.1. Rozszerzenie zaplecza i oferty
ku lturalnej
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1..2.2. Dzialania majqce na celu

pobudzanie wymiany
miqdzypokoleniowej
Wlsoka jako56 iycia

2.1. Poprawa warunk6w

mieszkafic6w obszaru

zamieszkania

rewitalizacji

mieszkaic6w obszaru
rewitalizacji

2.1.1. lnstalacja domofon6w
w blokach na terenie
sp6ldzielni mieszkaniowej
2.1.2. Rozbudowa monitoringu
wizyjnego na osiedlach
2.

2.2. Poprawa
funkcjonalno(ci
i u2yteczno(ci
przestrzeni pu blicznej

mieszkaniowych
1.3. Termomodernizacja
budynk6w mieszkalnych

2.2.1. Budowa mediateki
2.2.2. Odnowienie infrastruktury
drogowej oraz ciqg6w
komunikacyjnych
w gl6wnych punktach
komunikacyjnych
2.2.3. Bezpieczne miejsca rekreacji
wypoczynku - istniejqce
2.2.4. Utw orzenie m iejsc rekreacj i
i stref odpoczynku w miejscu

i

zamieszkania

oprocowonie wlosne
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6. Charakterystyka podstawowych przedsiqwziqd rewital izacyjnych oraz
przedsiqwziqC uzu pelniajqrych
6.1.

Pn edsiewziQcia podstawowe

W ninie.iszym rozdziale zaprezentowano liste podstawowych przedsiqwzieC rewitalizacyjnych, kt6re
zostaly zlo2one w trakcie naboru w okresie 1-10 lutego 2017 r. zdecydowana wiekszoSi przedsiewziee
znajduje siQ na terenie obszaru rewitalizacji, z wyjEtkiem jednego - Swietlicy soc.ioterapeutycznei, kt6ra
znajduje siq w jego bezpoirednim sEsiedztwie.

Dzieki realizacji przedsiqwziqC rewitalizacyJnych mo2liwe bgdzie zmniejszenie skali problem6w
wystqpujQcych na obszarze rewitalizacji w sferze spolecznej: problemu niskiej aktywno6ci os6b
bezrobotnych, niskiego udzialu mieszkadc6w w 2yciu spoleczno-kulturalnym, zwiqkszenie pomoc"y
dzieciom rodzinom zagrozonym wykluczeniem spolecznym, a takie w sferze przestrzennofunkcJonalnej: zwiekszenie liczby, dostqpnosci oraz jakoici przestrzeni publicznych.

i

Pzedslqwzlecia podstawowe
Tabela 10. Opb pnr&leirrdQda

Tytut paedsiQwziQcia
Budowa Mediatekiwraz
Opb prredshwzhcla

rI

1

z

Przedsiqwziqcie dotyczy adaptacji nieu2ytkowanego budynku dawnego kina na cele spoleczne (Dziatka nr 997/3
o pow. 1913m2, budynek z lat 50.xx w.). Obecny stan techniczny nie pozwala na jakiekolwiek uiytkowanie tego
budynku, dodatkowym problemem jest ulegaiQca stopniowe.i degradacji przestrzed wok6l obiektu. Ze wzglqdu
na lokalizacjQ budynku w centrum miasta i bliskosd ciqg6w komunikacyjnych, dostep do obiektu uznaje siQ jako
dobry. Potrzebq utworzenia Mediateki zapisano r6wniei w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moiki na lata

Zauwaiono, ie obiekt w kt6rym mieSci siq Miejski O(rodek Kultury oraz Biblioteka (plac6wki
w jednym budynku) wymaSa remontu, a powierzchnia uiytkowa jest za mata na potneby obu
instytucii. Budynek niejest dostosowanydo aktualnych potneb, zwlaszcza do potrzeb os6b niepelnosprawnych,
nie posiada sali konferencyjnej/kinowej. W zwiQzku z tym, istnieje silna potrzeba do utworzenia nowego
2O74-2O2O.

mieszczQ siq

miejsca, spelniajEcego wymogi plac6wki kulturalnej z wykorzystaniem nowocu esnych technologii i wyposa2enia.
Budynek Mediateki bedzie filiE miejskiej biblioteki gl6wnej. Oferta skierowana do wszystkich grup wiekowych

bqdzie miata na celu zwiqkszenie kapitalu spotecznego poprzez dzialania aktywizacyjne organizowane
w nowoczesnej przestrzeni.
W Diagnozie slu2Qcej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji zbadano ii w bliskim sAsiedztwie
budynku zamieszkujq osoby w wysokim stopniu konystajEce z pomocy spolecznej. lnnym wainym problemem
z jakim boryka siQ spotecznoSd lokalna jest brak aktywno(ci mieszkaic6w (wymieniono 8o zaraz po
bezrobociu). Dzialalnosi Mediateki moie w ciAgu 5 lat zmniejszyC liczbq os6b wykluczonych spolecznie d2iQki
dziataniom upowszechniajecym naukq i kulturg. Wok6t budynku stworzona zostanie kolejna przestnef
publiczna z mala architekturQ, na brak kt6rych uskariajq siq mieszka6cy miasta. Dziqkitemu bQdzie to mie.isce
spajajQce wiqzi sqsiedzkie, szczeg6lnie wir6d takich grupjak seniorzy czy rodzice z malymi dzieimi.
Zakres planowanych dzialad: Planowana jest rozbi6rka starego budynku i budowa nowej insMucji kultury pod
nazwe Mediateka oraz rozbudowa i przebudowa istniejQcych na dzialce wewnQtn nych insta lacji: wodociQgowej,
kanalizacUnej ielektrycznej. Budynek bqd2ie obiektem dwukondygnacyjnym bez piwnic. Konstrukcja budynku
ielbetowo,murowana, Sciany z bloczk6w silikatowych, dach w konstrukcji mieszanej kMy blachq na rQbek. caly
teren oraz budynek bede dostepne dla os6b niepelnosprawnych, dziqki pochylniom zewnqtnnym iwindzie.
BQdzie to jedyna instytucja kultury w mieicie dostepna dla os6b niepelnosprawnych. Na dzialce o pow. 1913
m2 powierzchnia budynku wyniesie 806,56 m2, pow. teren6w utwardzonych 757,94, pow. zieleni-354,5
Planowane gi6wne pomieszczenia to:
. wypoiyczalnia multimedi6w (audiobooki, e-booki, filmy, gry, programy komputerowe) i ksiqiek dla
mtodzie2y w wypo2yczalni o pow. 92m2. Dzieci zyskaje bezpieczne miejsce do spqdzania wolnego czasu.
Dostqp do nowych medi6w typu e-booki, audiobooki zwiqkszy zainteresowanie czytaniem i zmnieiszy
dystans dzielqcy mlodzie2 Moniek od mlodzieiy wielkomieiskiej.

Tytul przedsiewziqcia
Budowa Mediateki wraz z oferta akWwizacvina lokalna spoleczno(i
. sala cichej nauki z komputerami (30m2) w kt6rej bqdq odbywai siq m.in. szkolenia z zakresu
przeciwdzialania wykluczeniu cyfrowemu, a mlodzie2 bqdzie mogla zwiqkszyi swoje umiejqtno6ci dziqki
korzystaniu z nowoczesnego sprzqtu komputerowego, na kt6rym bqdq zainstalowane programy u2ytkowe
(np. graficzne) na og6t niedostqpne ze wzglgd6w finansowych., co dla wielu moie pozwolii zdobyi dobry
zaw6d (50 os6b rocznie)
. sala do pracy grupowej (36m2) u2ytkowanej przy projektach, zajqciach ruchowych, pr6bach teatralnych
. pracownia multimedialna (114m2)

.

sala konferencyjna (99m2) na 40 miejsc,

.

pozarzqdowym.
sala kinowa (200 m2), kt6ra bqdzie miejscem spotkari kulturalno-naukowych, projekcjifilmowych (MPCL),
spektakli teatralnych, organizacji przeglqd6w. Sala kinowo-widowiskowa pozwoli na integracjq

.

w kt6rej bqdE odbywaly sig odczyty i wyklady podnoszqce
kompetencje spoleczne senior6w (300 os6b rocznie). Sala bqdzie udostqpniana organizacjom

spoleczno6ci monieckiej i spowoduje wzrost aktywnoSci spolecznej dziqki moiliwoSci organizowania
wsp6lnych przedsiqwziq6 (do tej pory nie ma takiego miejsca na mapie miasta)

Holl bqdzie pelnil funkcjq przestrzeni wystawienniczej.
Komplementamo6d pnedsiqwziqcia pomiedzy sferami:
Przedsiqwziqcie przyczyni siq do rozwiqzania nastqpujqcych problem6w w sferach:

-

Sfera spoleczna:
Niski poziom kapitalu spolecznego
N ied ostatecz na i lo6i m iejsc s potka 6 sprzyjaj qcych i ntegrac.i i spolecznej
Sfera przestrzenno-funkcjona na i techniczna :
I

Brak plac6wki spoleczno-kulturalnej dostosowanej do potrzeb os6b niepelnosprawnych
Degradacja budynku u2ytkowego (pustostanu) w centrum miasta po dawnym kinie

Wskalnik produktu:
. Adaptacja i remont budynku na cele spotecznokulturalne - szt. 1
. Liczba benefincjent6w i liczba szkolei z zakresu

Spos6b oceny i miary

.
.

Powierzchniazmodernizowanego
obiektu
Listy obecnoSci

przeciwdzialania wykluczeniu cyfrowemu (200

.

os6b rocznie).
Liczba organizowanych zajqi dydaktycznych

spoleczno-kulturalnych skierowanych do
lokalnej spoteczno6ci
i

Wskalnik rezuJtatu:
. Wzrost kapitalu spolecznego i czytelnictwa na
obszarze rewital izacj i - utworzenie filii biblioteki,
co przyciqgnie wiqcej czytelnik6w i u2ytkownik6w

Spos6b oceny I miary

W celu zliczania os6b korzystajqrych z
Mediateki zostanie zainstalowany
elektroniczny licznik odwiedzin.
System wypo2yczef bibliotecznych

l-okallzacJa zadania/pnedsQwzlgcia:
Ul. Wyzwolenia 16 a,

Moiki

(dzialka nr 997/3l,obszar rewitalizacji

Powiqzanie z celaml rewitalizacJi:
1.2. Rozw6j kapitalu spolecznego
2.2 Poprawa funkcjonalno5ci i u2ytecznoici przestrzeni publicznej

OdporiedzialnoJd do rea lizacji:
Szacunkowy termin realizacji
Urzqd Miejski w Morikach
I kwartal2018 r.- 30.06.2019 r.
Partnerry w realizacji:
9acunkowy koszt rea lizacj i
Biblioteka Publiczna w Moikach, ul. Bialostocka 25,
4 380 670,00
19-100 Moriki
PotencJalne lr6dta fi nansowania:
RPO Wojew6dztwa Podlaskiego - dzialanie 8.5., Srodki wlasne
Zrddlo: oprocowanie wlosne no podstowie karty przedsiqwziqcio
l
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Tabela 11. Opls

p-zc*lgrzlgda nr 2

Tytul pzedsiewziqcia
Swietlica socjoterapeutyczna
Opls pzedsiqwziqcla
Utworzenie miejsca do prowadzenia Swietlicy socjoterapeutycznej zgodnie z wymogami ustawy z dn. 9 czerwca
2Otl r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastqpczej.

Utworzenie i prowadzenie Swietlicy socjoterapeutycznej umoiliwi rozszerzenie specjalistycznych form pomocy
dzieciom i rodzinom zagroionym wykluczeniem spolecznym z obszaru rewitalizacji. Swietlica bgdzie stanowila
miejsce, w kt6rym dzieci z grup ryzyka i ich rodziny, kt6rych koncentracja wystQpuje na obszarze rewitalizacji,
bqdq mogly korzystai ze specjalistycznych form pomocy. Praca z dziedmi z rodzin z problemem alkoholowym
bqdzie opierala sig na indywidualnej diagnozie potrzeb iproblem6w dziecka, bqdzie zindywidualizowana,
kompleksowa i dlugoterminowa. Dzigki temu zostanQ zaspokojone doraine potneby dziecka i rozwiqzane
problemy dziecka we wsp6lpracy z jego rodzinq. Stworzenie specjalistycznego miejsca pomocy dla dzieci oraz
ich rodzin umo2liwi kompleksowq pracQ z calymi rodzinami, w kt6rych wystQpujQ problemy alkoholowe.
Podstawq pomocy dzieciom jest praca z kaidym czlonkiem rodziny, zwiqkszanie kompetencji wychowawczych
rodzic6w, podnoszenie ich Swiadomo(ci oraz wiedzy o sposobach radzenia sobie z problemami oraz stresem
innymi ni2 za pomocQ uiywek. System komplekowych dzialafi podejmowanych przez Swietlicq rozszerzy ofertq
pomocowQ dla mieszkaric6w gminy Moiki i stanowid bqdzie miejsce promowania w{aSciwych postaw
spolecznych wainych dla profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz zapobieganiu wykluczeniu
spolecznemu.
Zakres planowanych dzialari:

L.

Od poniedzialku do piqtku prowadzone bqdq zajqcia z dziedmi z rodzin dysfunkcyjnych, zagro2onych

2.

Warsztaty

3.

Zatrudnienie kadry w Swietlicy: wychowawc6w, psychologa, socjoterapeut6w (liczba zatrudnionych
wychowawc6w ispecjalist6w dostosowana zostanie do liczby dzieci uczestniczqcych w zajqciach)

- spotkania indywidualne i grupowe;
z rodzicami; organizacja uroczysto6ci

alkoholizmem

okolicznoSciowych (np. Dziefi dziecka, Dziei matki,
andzejki, mikolajki, spotkanie oplatkowe, obozy socjoterapeutyczne, finansowanie doiywiania dzieci
uczestniczecych w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych).

4.
5.

Dofinansowanie szkoleri w zakresie prowadzenia zajgd socjoterapeutycznych.
Praca socjoterapeutyczna: spozqdzanie diagnozy indywidualnej dziecka oraz jego sytuacji rodzinnej
iszkolnej: prowadzenie zajqd zgodnie z przygotowanym programem; praca ze stalymi grupami dzieci w
kontakcie indywidualnym; przygotowanie i realizacja indywidualnych program6w rozwojowoterapeutycznych dla dzieci; prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem, wsp6lpraca z rodzinq dziecka;
wsp6lpraca z insgtucjami kt6re mogq pom6c w rozwiqzaniu problem6w: korzystanie z regularnych
konsultacji lub superwizji dotyczqcych prary plac6wki.
Pny wsp6lpracy z Gminnq Komisjq Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych po zmotywowaniu rodzice
nadu2ywajqcy alkoholu bqdq kierowani do Poradni Leczenia Uzale2nieri w Mofkach w celu podjgcia terapii.
Komplementamdd pzedslquzhcla pomiedry sferami:
Przedsiqwziqcie przyczyni siq do rozwiqzania nastqpujqcych problem6w w sferach:
Sfera spoleczna:
Marginalizacja czlonk6w rodzin zagroionych wykluczeniem spolecznym ze wzglgdu na wystqpowanie

problem6w alkoholowych w rodzinie
Wysoki procent os6b konystajqcych z pomocy spolecznej ze wzglgdu na wystqpowanie uzale2niei w
rodzinie
Duia liczba os6b korzystajqcych z pomocy spolecznej z powodu bezradnoSci w sprawach opiekuiczowychowawczych
Spoo6boenylmlary
Wslotnik produktu:
. Listy obecnoSci
. Liczba grup oraz dzieci w grupie (od 10-12 os6b)
Spos6boenylmlary
Wskalnik rczuJtatu:
. Liczba rodzic6w, kt6zy aktywnie
. Systematyczne spotkania iwarsztaty z rodzicami bgdq
zaanga2ujq sig we wsp6lpracq i
skutkowaty podnoszeniu kompetencji
uczestnictwo w r6inych formach
wychowawczych rodzic6w.
. Zmniejszenie liczby os6b zagro2onych chorobq
ed ukacyj no-wa rsztatowych
realizowa nych pnez Swietlicg.
alkoholowq
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Tytul pzedsiqwziqcia
Swietlica sociotera Deutyczna
Poprawa funkcjonowania dzieci w r62nych obszarach,
konstruktywny spos6b radzenia sobie z problemami,
poczucie wzrostu bezpieczefstwa i wlasnej warto6ci.
Lokalizacja zadania/pzedsiqwziqcia :
Ul. Sportowa 1, Moiki (poza obszarem rewitalizacji)

Z uwogi no zdiognozowone problemy no obszorze rewitolizocji niezwykle woine jest utworzenie miejsco
odpowiodojqcego no wymogi ustowy z dn. 9 czerwco 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zostqpczej. No
obszorze rewitalizocji nie mo miejsco, ktore odpowiodoloby ww. wymogom. Lokolizocjo iwietlicy znojduje siq w
niedolekiej odlegloici od gronic obszoru rewitolizocji (odlegloii ok. 15 min pieszo).
Powiqzanie z celami rewita lizacji:
1.1 Zmniejszony poziom ub6stwa i bezrobocia

Szacunkowy termin realizacj i
I kwartal 2018 - lV kwartat 2023 r.
Szacunkowy koszt realizacji
210 000 zl

OdpowiedzialnoSd do realizacji:
Urzqd Miejski
Partnerry w realizacji:
Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych
Potencja lne

lr6dla fi nansowania:

Wojew6dztwa Podlaskiego - dzialanie 9.1., Srodki wtasne
2rodto: opracowonie wlosne no podstowie korty przedsiqwziqcio
RPO

Tabela 12. Opis praedsiquzigcia nr 3

Opis pzedslqvuziqcia

Proiekt w trakcie realizacii. skierowany jest do os6b bezrobotnych, niepelnosprawnych, nieaktywnych,
zagroionych wykluczeniem spolecznym, korzystajqcym bqdi uprawniajqcym do korzystania ze (wiadczeri
pomocy spolecznej.

Celem projektu jest aktywizacja spoleczna

i

zawodowa uczestnik6w. Grupy docelowe projekt6w

sq

zr62nicowane. W ramach projekt6w zostanQ przeprowadzone m.in.:

.
.
.
.

Staie zawodowe
Szkolenia zawodowe i warsztaty
Poradnictwo zawodowe
Poradnictwopsychologiczne
Celem projektu jest zwiqkszenie aktywno(ci spotecznej 50 os6b doroslych (30 kobiet i 20 mq2czyzn)
zagro2onych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym, pozostajqcych bez zatrudnienia poprzez indywidualne
i

grupowe wsparcie

w

zakresie podniesienia kompetencji 2yciowych

i

umiejgtno5ci spolecznych oraz

zwigkszenie aktywnoSci zawodowej 25 os6b poprzez nabycie, aktualizacjq lub podwy2szenie kwalifikacji
zawodowych i zdobycie zatrudnienia do koica 06.2018 r.
Projekt jest realizowany w Partnerstwie publiczno-prywatnym z Bialostockq Fundacjq Ksztalcenia Kadr. Zadania
w projekcie dotyczq prowadzenia indywidualnej Scie2ki reintegracji z uwzglqdnieniem sytuacji problemowej,
zasob6w, potencjalu, predyspozycji, potrzeb w wyniku czego mo2e on zostai objqty m.in. wsparciem:

'
.
.
'

psychologiczno-doradczym

socjoterapeutycznym
w zakresie kompetencji spotecznych
szkoleniowym w formie szkolenia zawodowego zakofrczonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu
potwierdzajqcego zdobyte kwa lifikacje
. 3 miesiqcznym staiem zawodowym
. w zakresie po6rednictwa pracy
Pzedsiquziqcle prryczyni siq do rozwiqzania nastqpujqcych problem6w w sfene:
spolecznej:

.
.

du2a liczba os. bezrobotnych z niskimi lub brakiem kwalifikacli zawodowych,

zagroieniauzale2nieniami
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Tytul pnedsiqwziqcia
Razem w przvszloSd

.
.
.
.

du2a liczba os6b korzystajqcych z pomocy spolecznej z powodu niepelnosprawnoSci,
niska aktywnoSd spoleczno-zawodowa czq5ci mieszkadc6w
wystQpowanie zjawiska przemocy domowej
brak gotowoSci do zmian na rzecz rozwoju wlasnego i spoleczno6ci lokalnej - niski poziom uczestnictwa
w 2yciu publicznym

Wskalnik produhu:

1.

Liczba os6b zagro2onych ub6stwem lub

2.

wykluczeniem spolecznym objqtych wsparciem w
programie- 50
Liczba os6b z niepelnosprawno6ciami objqtych
wsparciem w programie - 10
Liczba objqtych diagnozq spoteczno-zawodowq - 50

3.

Spos6b oceny I mlary
L. Dokumenty potwierdzajQce status

uczestnik6w projektu: zaiwiadczenie

z

o$rodka pomocy spolecznej, oiwiadczenie o

konystaniu z pomocy 2ywieniowej,

2.

3.

za6wiadczenie z Urzqdu Pracy;
Orzeczenie o niepelnosprawno5ci lub inny
dokument poSwiadczajqcy stan zdrowia
Opinie i sprawozdania z pracy specjalist6w
pracy socjalnej, psycholog6w, doradc6w

zawodowych; potwierdzenia uczestnictwa
Spos6b oceny I

Wskalnlk rezuttatu:

1.

Liczba os6b zagro2onych ub6stwem lub

wykluczeniem spolecznym, kt6re uzys katy kwa lifikacje
po opuszczeniu programu - warto5i bazowa: 0,
warto6d docelowa: 16
Liczba os6b zagro2onych ub6stwem lub
wykluczeniem spolecznym, poszukujqcych pracy po
opuszczeniu programu - wartoSd bazowa: 0, wartodd
docelowa: 6
tokalhacJa zadanly'pzedshrvzlQcla :
Obszar rewitalizacji
Powhzanie z celaml rcwltallzacJl :
1.1, Zmnle$nony pozlom ub6sltwa I bezrobocia
Odpordedzlalno6d do rcallza{l:
Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej

2.

Partnerzy w reallzacJl :
Bialostocka Fundacja Ksztalcenia Kadr ul. Sp6ldzielcza 8,
Bialystok

1.
2.

mhry

Certyfikaty iza5wiadczenia o nabyciu
kwalifikacji z instytucji zewngtrznych
potwierdzajacych kwa lif ikacje
Listy obecnoSci z realizacji spotkad z
po$rednikiem pracy; sprawozdania
po5rednika pracy z udzielonych porad

Szacunkowy termin realizacJl
2017-201.8
Szacunkowy kmzt realizacji
Projekt: 4O4983,122|.

lr6dta fi na rsoua nla :
Wojew6dztwa Podlaskiego - dziatanie 9.1., budiet pafstwa, Srodki wlasne
Zr6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie korty przedsiqwziqcio
PotencJa lne
RPO

Tabela 13. Opls

prre&lqnlQda nr4

Opb pzedshwziecla
Celem projektu jest wzrost aktywno5ci zawodowej i spoleczne.i oraz zwiqkszenie kwalifikacji zawodowych 82

mieszkadc6w obszaru rewitalizacji

w

gminie Moiki znajdujqcych siq

w

niekorzystnym poloieniu

spowodowanym wykluczeniem spolecznym lub zagro2onych wykluczeniem popnez wsparcie psychologicznodoradcze oraz szkolenia zawodowe w okresie od 01.08.2017 do 30.09.2018 poprzez zastosowanie doradztwa

zawodowego, poradnictwa psychologicznego, szkoled zawodowych przygotowujecych do podjqcia
zatrudnienia, i w rezultacie podjgcie zatrudnienia. Uczestnicy projektu podejmE aktywno5d spolecznozawodowq, zdobqdq nowe kwalifikacje i do6wiadczenie zawodowe. Grupq docelowq stanowid bqdq osoby
korzystajqce ze Swiadczei pomocy spolecznej i lub/z programu pomoc 2ywno6ciowa, osoby niepelnosprawne,
mlodzie2 zagro2ona uzaleinieniami. W stosunku do os6b poniiej 18 r.2. zostanQ zastosowane dzialania
zmierzajqce do zapobiegania uzaleinieniom w5r6d nich. Projekt przewiduje nastqpujQce formy wsparcia, kt6re
bqdq wynikaly z indywidualnej Scieiki reintegracji opracowanej dla ka2dego uczestnika:
. Poradnictwopsychologiczne
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Tytul pzedsiqwziqcia
Razem

.
.
.
.
.
.

latwiei

Doradztwo zawodowe
Mediacje rodzinne
Szkolenia zawodowe
Sta2 zawodowy
Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy dla mlodzie2y
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawc6w przemocy domowej
Uczestnicy projektu:
30 os6b - os. zagro2one wykluczeniem spolecznym korzystajqce ze Swiadczeri pomocy spolecznej lub osoby
kwalifikujqce siq do objqcia pomocA spoleczna i/lub programu 2ywno5ciowego, w tym osoby z rodzin, w kt6rych
wystqpuje problem przemocy w rodzinie.
40 os6b - mlodzie2 do 18 r. 2 zagroiona uzale2nieniami oraz ze wzglqdu na miejsce zamieszkania ma
ograniczone mo2liwoici do podjqcia zatrudnienia po zakodczeniu szkoly i stanowi grupq os. zagro2onych
wykluczen iem spolecznym.
12 os6b - osoby niepelnosprawne fizycznie lub intelektualnie, kt6re z powodu wlasnych ograniczed nie mogq

w pelni uczestniczyi w 2yciu spolecznym i zawodowym.
Efektem prowadzonych dziatai bgdzie poprawa sytuacji materialnej przez podjgcie zatrudnienia iwzmocnienie

poczucia stabilizacji, bezpieczeistwa, zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez profilaktykq oraz
oddzialywania na problemy np. uzale2nienia i przemoc.
Pnedsiqwziqcie prryczyni siq do rozwiqzania nastepujQcych problem6w w sfeze:
spolecznej:

.
.
.
.
.
.
.
.

du2a liczba os. bezrobotnych z niskimi lub brakiem kwalifikacji zawodowych,

zagro2eniauzale2nieniami
duia liczba os6b korzystajqcych z pomocy spolecznej z powodu niepelnosprawnoSci,
niskaaktywno6ispoleczno-zawodowa czgScimieszkaric6w
du2a liczba os6b niepelnosprawnych korzystajqcych z pomocy spolecznej,
niska aktywno56 spolEczno-zawodowa czqSci mieszkaic6w
wystgpowanie zjawiska przemocy domowej
brak gotowoSci w5r6d czg6ci mieszkaric6w do zmian na rzecz rozwoju wlasnego i spoleczno(ci lokalnej niski poziom uczestnictwa w iyciu publicznym

Wskalnik

1.
2.
3.

produktu:

Liczba os6b objetych diagnozq spoleczno-

Spos6b oceny i miary:
Lista os6b objQtych diagnozq spoleczno-

1.

zawodowq, dokumentacja doradcy zawodowego,

zawodowq- 82
Liczba os6b z kt6rymi sporzqdzono rodzinny
wywiad Srodowiskowy oraz przygotowano
kontrakt socjalny- 82
Liczba godzin indywidualnego poradnictwa

2.

psychologicznego-164

3.

Wskalnik rezultatu:
).. Liczba os6b, kt6re uzyskaty kwalifikacje po
opuszczeniu programu - warto6i bazowa: 0,
wartoSi docelowa: 20
2. Liczba os6b pozostajqcych bez pracy, kt6re
znalazly pracq lub poszukujq pracy po
opuszczeniu programu. - warto6i bazowa:0,
wartoSi docelowa:42

psychologa

kt6rymi przeprowadzono wywiady
Srodowiskowe, lista zawartych kontrakt6w
Lista os6b z

socjalnych
Lista os6b objqtych indywidualnym
porad nictwem psychologicznym

Spos6b oceny i miary:

1.

2.

ZaSwiadczenia/certyfikaty o odbyciu kurs6w,
szkole6, warsztat6w, dzienniki staiy
zawodowych, wpisy w wywiadach
Srodowiskowych, podsu mowa nia
kontrakt6w socjalnych, za(wiadczenia
podsumowujqce formy wspa rcia uzyskane
w projekcie
lnformacje uzyskiwane od uczestnik6w
projektu, z wywiad6w Srodowiskowych

Lokalizacja zadania/pnedshuziecia:
Obszar rewitalizacji
PowQzanie z celami rcwitalizacJi:

1.1 Zmniejszony poziom ub6stwa i bezrobocia
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Tytul przedsiqwziqcia
Razem

latwiei

odpo,viedzia lnosd do r€alEaql:
Miejski OJrodek Pomocy Spc,lecznej

Szacunkowy termin realizacji
lll kwartal2017 - zako6czenie lll kwartat 2018

Partnerry w realizacji:

Szacunkowy ko6zt realizacji
353 930,00 zt

fi nansowanh:
Wojew6dztwa Podlaskiego - dzialanie 9.1., Srodki wlasne
lrddlo: oprocowonie wlosne no podstowie kofty przedsiqwziecio

Potencjalne,r6dh
RPO

Pnedshwzlecle

nr 5 - Uworrenie stref rekreacji I

wypoczynku

dla zr6inicowanych grup

odblorc6vmleszkafi c6w obszaru rewltallzacjl:
Przedsiewziecie jest odpowiedzia na niedostatek og6lnodostqpnych mie.isc rekreacii i wypoczynku.
wielofunkcyjny plac rekreacji powstanie przy Liceum 0g6lnoksztalcEcym ora2 dwa miejsca: plac zabaw

oraz silownia plenerowa powstana na terenie Sp6ldzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wlasnojciowej,
kt6re mieszczE siq w obszarze rewitalizacji. Dzieki realizacji trzech projekt6w mieszka6cy zyskajq
przestrzefl do spqd2ania czasu wolnego, kt6ra bqdzie zarazem mie.iscem spotkafi i inte8racJi sEsiedzkiej.
Ze wzglqdu na zdiagnozowane problemy: Sredni stopiei zadowolenia z miejsca zamieszkania, rosnecy
wskainik migracji oraz wzrastajqcy problem uzaleinief ibrak oferty spqdzania czasu wolnego na
(wieiym powietrzu, przedsiqwziecie to bqdzie prowadzilo do poprawienia warunk6w 2ycia (jako(ci)
i zadowolenia z miejsca zamieszkania.
PrzedsiQwziQcie sklada sie z 3 zada6/projekt6w:

Zadanie 1- Plac rekreac.ii dla mlodzie2y idoroslych wraz z mie.jscem piknikowym
Tadan\e 2

-

Budowa silowni na wolnym powietrzu na terenie Sp6ldzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

Wlasnosciowej

Zadanie 3 - Budowa plac6w zabaw dla dzieci na terenie Sp6ldzielni Mieszkaniowej LokatorskoWlasno(ciowej w Modkach
Tabela 14. Opls

pn€&h^,rQd.

nr 5

-

zad.nlc 1

Tytul pnedsiewziqcia
Utworzenie stref rekreacjl iwypocrynku dla zr6inicowanych grup odbiorc6vmieszkadc6w obszaru rewitalizacji
i doroslvch wraz z
Zadanie 1. Plac rekreacirdla
Opls p.zedshwzhcla
Teren zespolu 5zk6t Og6lnoksztalcqcych iZawodowych w Mo kach, na ktorym mialoby zostai zrealizowane
przedsiewziecie znaiduje siQ w bardzo atrakcyjnei lokalizacji, Scislym centrum miasta. Otoczenie stanowiQ
blokowiska, boisko Orlik, budynek szkoty, lnternat oraz plywalnia powiatowa. Codziennie przebywa pnez ten
plac ponad 1000 os6b w r6inym wieku.
cel€m projektu iest umoiliwienie aktywnego i tw6rczego spqdzania czasu na powietrzu osobom dorostym,
w mie.iscach innych nii silownie na dworze czy parki miejskie. Projekt obejmuje tez mtodzlez, dla kt6rei nie ma
wlaSciwie miejsca na powietrzu w pnestrzeni publicznej. Projekt zaktada budowq miejsca rekreacji
o powierzchniok. 3OO m2, aby zapewnii korzystajecym mieisce do swobodnego spedzania czasu iwypoczynku
na powietrzu. Plac nie bqdzie ogrodzony, ale bedzie posiadal tablice informac"yjnQ z Regulaminem. Urzedzenia
dajQ moiliwo5e korzystania z nich osobom doroslym, ale takie i mlodzieiy.
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Tytul pnedsiqwziqcia
I lhmaania <imf ralzmecii iwnnrrvnhr rlle rr6ininnwenvrh snrn nr{hiorc6w/mipczkafir6w ohqzanr rpwitalizacii
Zadanie 1. Plac rekreacii dla mtodzie2y i doroslych wraz z miejscem piknikowym
Na terenie placu zabaw znajdE sig urzqdzenia przystosowane dla doroslych m.in.: hu6tawka wieloosobowa, du2e
krzesto z k6lkami gimnastycznymi oraz zjazdem stra2ackim, siedzisko-palenisko z dwoma huStawkami
wahadlowymi, komoda z szufladami orazzjeidialniq, wieloosobowa hu6tawka wagowa, zjazd linowy - tyrolka,
kloda do siedzenia oraz trampolina, urzqdzenia sitowni plenerowej. Plac bqdzie o6wietlony i og6lnodostqpny,
a na jego terenie posadzonych zostanie kilkanaScie nowych drzew.
Komplementa mo66 pzedsiqwzigcia pomiqdry sferami:
Przedsigwziqcie przyczyni siq do rozwiqzania nastgpujqcych problem6w w sferach:

-

Sfera spoteczna:

Niedostateczna oferta spqdzania czasu wolnego dla mtodzie2y i doroslych na osiedlach, rosnEcy wskainik
migracji

-

Sfera pzestzenno-funkcjonalna:
Niskiej jako6ci/brak miejsc rekreacji na 5wie2ym powietrzu

Wskalnik

.

produhu:

Spos6b oceny i m'nry

Wskalnik rezultatu:
. Zagospodarowanie czasu wolnego przez

.

.

Utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej

Powierzchniazaadaptowanej
przestrzeni publicznej

Spos6b oceny i mlary

.

Ankiety,,przed" i ,,po" realizacji
przedsiqwzigcia.

mlodziei
Zwiqkszenieintegracjispolecznej

LokalizacJa zadania/pzedsiqwziqcia:

Obszar rewitalizacji: Plac szkolny przy budynku Liceum 096lnoksztalcqcego ul. Tysiqclecia 15,

nr

Moiki

(na dzialce

1,1,1,4/3)

Powiqzanie z celami rewitalizacji:
2.1 Poprawa stanu bezpieczeristwa w miejscu zamieszkania
Szacunkowy termin reallzacji
ll kwartat 20L9 r.- lV kwartal 2019 r.

Odporttiedzialnotd do realizacji:

Powiat moniecki
Partnerzy w rea izacj i :
Gmina Mofiki

Szacu nkowy koszt rea lizacj i

I

PotencJa lne

lr6dla

200 000 zl

nsounnia
RPO Wojew6dztwa Podlaskiego
fi na

:

- dzialanie 8.6, Srodki wlasne
2r6dto: oprocowonie wlosne no podstowie korty przedsiqwziqcia
Tabela 15. Opls

prredslgnlqda nr

5

-

zadanle 2

Tytul pzedsiqwziqcia
Utwozenie stref rekreacji i wypoczynku dla zr62nicowanych grup odbiorc6w/mieszkafc6w obszaru rewitalizacji
Zadanie 2. Budowa silowni na wolnym powietrzu na terenie Sp6tdzielni Mieszkaniowej LokatorskoOpis pzedsiqwziqcia
Na terenie wlqczonym do obszaru zdegradowanego i rewitalizacji nie ma obecnie 2adnego tego

uzqdzei do iwiczefi

typu zestawu

na wolnym powietrzu. Zadania do realizacjiw ramach Programu Rewitalizacji majq gl6wnie

na celu poprawQ standardu 2ycia w obszarze zdegradowanym w sferze przestrzenno-funkcjonalnej. Zadania
adresowane sq gl6wnie do mlodzieiy i seniorow. Z nowoczesnej silowni na wolnym bqdq tei mogly skorzystai
pozostale grupy wyodrqbnione w Diagnozie.
budowie silowni na wolnym powietrzu skladajqcej siq z kilku zestaw6w przyrzqd6w do iwiczeh dla os6b w
162nym przedzia le wiekowym.
Jednym z element6w niezbqdnych do powstrzymania stalej migracji z Moniek jest stworzenie warunk6w 2ycia
(zamieszkiwania) zbli2onych do tych w wigkszych miejscowo5ciach oraz poprawa satysfakcji z zamieszkiwania

w Moikach.
KomplementarnoSi przedsigwziqcia pomigdzy sferami:
Przedsigwzigcie przyczyni siq do rozwiqzania nastqpujqcych problem6w w sferach:
Sfera spoleczna:
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Tytul pzedsiewziecia
Utwozenle stref rekrea{i i wypocrynh dla zr6tnicowanych grup odbiorc6w/mieszkaric6w obszaru rewitalizacJi
Zadanie 2. Budowa silowni na wolnym powietrzu na terenie Sp6tdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWtasno(ciowei
Niedostateczna oferta spqdzania czasu wolnego dla mlodzie2y i doroslych na osiedlach, rosnEcy wskainik
migracji
Sfera pzestzenno-fu nkcJonalna :
Niskiej jakoSci/brak miejsc rekreacji na Swie2ym powietrzu

Wskalnlk produkh.r:

.

Spos6b

Zagospodarowana przestrzefi

-

.

szt. 1

Wskalnik rezultatu:

.

lnstalacja silowni na wolnym powietrzu przelo2y
siq na podwyiszenie poziomu zadowolenia z
zamieszkiwania na obszarze objqtym
rewitalizacjq, co w dalszej perspektywie
skutkowa6 powinno zmniejszaniem siq ujemnego
wskainika migracji.

Lokalizacja zadanla/pzedsiewziQcia

oeny I mhry
Protok6l odbioru

Spos6b oceny I miary
Rejestr z ewidencji ludnoSci

.

:

lnstalacja silowni na wolnym powietrzu w pobli2u budynk6w Wojska Polskiego 44-54 (dzialki nr
t706/2 i 1706/3)
PovvQzanle z celami rewitalizacji:
2.

1 Poprawa wa ru nk6w zam ieszkania mieszkadc6w obszaru rewitalizacji

Odporiedzlalnoid do

realizacJ i:

Sp6tdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasno5ciowa
Moikach, ul. Wyzwolenia 6
Partnerzy w rea lizacji :

w

Szacunkowy termln realizacji
ll kwartal 2018 roku- 31 grudnia 2018 roku
Szacunkowy
80 000 zl

kczt

rea

lizacji

lr6dla fi narsouanh :
Wojew6dztwa Podlaskiego - dzialanie 8.6, Srodki wlasne
Zr6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie korty przedsiqwziqcio
Potencja lne
RPO

Tabela 16. Opls prredslerrrlqda nr 5

-

zadanle 3

Tytul pnedsiqwzigcia
Utwozenie stref rekreacJi i wypocrynku dla zr6inicowanych grup odbiorc6w/mieszkarlc6w obszaru rewitalizacji
Zadanie 3. Budowa plac6w zabaw dla dzieci na terenie Spotdzielni Mieszkaniowel Lokatorsko-Wlasno(ciowej
w Morikach
Opis pzedsQwziqcia
Jednym z gt6wnych problem6w miasta jest wysoki wskainik migracji, co powoduje 2e coraz trudniej zatrzymai
mlode osoby i rodziny do zamieszkiwania w Mof kach. Jednq z przyczyn dla kt6rych rodziny przesiedlajq siq sq
warunki mieszkaniowe, rynek pracy ale te2 dostqp do infrastruktury szkolnej i spolecznej skierowanej do dzieci
i mlodzie2y. Jednym z element6w niezbqdnych do powstrzymania stalej migracji z Moniek jest te2 stworzenie
warunk6w 2ycia (zamieszkiwania) zbli2onych do tych w wiqkszych mie.iscowoSciach, zwiqkszajqcych satysfakcjq
z zamieszkiwania w Modkach. Place zabaw sq miejscem wypoczynku i rekreacji, gdzie zawiqzujq siq relacje
spoleczne w6r6d dzieci i ich opiekun6w. Obecnie w wielu miejscach na placach zabaw znajdujq siq urzqdzenia
przestarzale, mocno wyeksploatowane. Celem projektu jest zainstalowanie nowych urzqdzei i wymiana
starych, co zdecydowanie wplynie na bezpieczefstwo iatrakcyjno5i plac6w zabaw, a w konsekwencji na wiqkszq
satysfakcjq z zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji.
Komplementamo(d pzedsiqwziqcia pomiqdry sferami:
Przedsiqwziqcie przyczyni siq do rozwiqzania nastqpu.|qcych problem6w w sferach:

-

Sfera spoleczna:

Niedostateczna oferta spqdzania czasu wolnego dla mtodzie2y i dorostych na osiedlach, rosnEcy wskainik
migracji

-

Sfera pnestnenno-funkcjonalna:

Niskiej jakoSci/brak miejsc rekreacji na Swie2ym powietrzu
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WpF2edS"WZieda
師
r2enね Smfrekrea11,wp∝ 甲 ku dla 2r6znlcowanych grup odblorc6w/mleS2kanC6wobszaru rewlta‖ 2acJi
Zadanie 3 Budowa p ac6w zabaw dla dzieci na teren e Sp61dzielni Mieszkaniowel tokatorsko VVlasnòc owej

w Mo而 kach
Wskalnik produktu:

.

Zagospodarowana przestrzei

Spo66b

-

.

szt. 1

Wskarnik rezuhatu:
. Podwy2szeniepoziomuzadowolenia
z zamieszkiwania na obszarze objqtym

oclny i miary
Protok6l odbioru

Spos6b oc€ny i

.

rewitalizacjE

mhry

Przeprowadzone na tym obszarze
badanie ankietowe i porownanie ich
wynik6w z badaniami
przeprowadzonym w ramach Diagnozy

Lokalizacja zadania/pzedsiqwziqcia: obazar rewitalizacji

-

pomiqdzy budynkamiWyzwolenia 2 iWyzwolenia 2A (dziatka nr 570/5)
Wojska Polskiego 34-40 (dziatka nr 1669/2)
Wyzwolenia 11A (dzialka N !016/13)
Tysiaclecia 7-9 (dzialka nr 98/4)
Wyzwolenia 6 (dziatka nr 999/10)
Wojska Polskiego 48-50 (dzialki nr 1706/2 i 170613)
Tysiaclecia 25A (dziatka nr 1706/6)
pomiQdzy budynkami Wojska Polskiego 44 i48 {dziatka nr 1706/2)
pomiqdzy budynka mi Tysiqclecia 25C i 25D (dziatka nr 1706/6)
Powiazanle z celaml rewitalizacji:
2.1 Poprawa warunk6wzamieszkania mieszka6c6w obszaru rewitalizacji
Odpowiedzialno(C do realizacji:

Sp6ldzielnia Mieszkaniowa Lokato6ko-Wlasno6ciowa
Moikach, ul. Wyzwolenia 6

w

Snacunkowy

termin reallzacji

lll kwartat 2017 - 31 grudnia

2O2O

roku

S2aCunkowkostt reJ1201:

Partn€rzy w realizacji:

400000
Potenlaine ttr6dla nnansOwanh:

RPO Wolew6dztwa Podbshego― dJalanに

86′

wlasne

̀rodに
Zrod101●praco,ν anた wlasne na ροdsta,,re々 οrty ρ
r2e 々″Z々 C'α
Tabela 17 0pls pr2edSio中 ●eOa n「 6

Tytut przedsiewziecia

MontaZ domofon6w w drzwiach wejSciowych w budynkach Sp6tdzielni Mieszkaniowel Lokatorsko
w Modkach
Op'E

pnedshwzi$ia

W budynkach Sp6ldzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Wlasno5ciowej poloionych na terenie osiedli .Centrum"
i,,Maliny" nie ma obecnie zamontowanych domofon6w. Ze wzglqdu to ii budynki nie majq domofon6w, a
wejScie do budynku niejest strze2one, mieszkadcy nie majE kontroli nad ilo6ciq i osobami wchodzAcymi do
budynku. W rezultacie klatki schodowe iwejScia gl6wne do budynk6w sE stale zanieczyszczane przez osoby

spoiywajece uiywki. Problem .,est dotkliwy i uniemoiliwiajqcy codzienne funkcjonowanie mieszkadc6w,
zwlaszcza na brak interwencji sluib porzqdkowych. Spotdzielnia Mieszkaniowa rokrocznie, szczeg6lnie w okresie
letnim, odnotowuje bardzo duio zgloszeir zakl6cania ponEdku publicznego w wiatrolapach i na klatkach
schodowych. Ograniczenie swobodnego dostepu do klatki schodowej musi skutkowaC zmnie.iszeniem liczby
teSo typy zdarze6. Przyniesie to poprawe satysfakcji z zamieszkiwania w Mo6kach, poprawi komfort mieszkania
i zwiqkszy poczucie be?pieczenstwa.

Wykonywane zadania adresowane se do wszystkich grup ujqtychjako gt6wniadresaci dzialari rewitalizacyjnych.
Przedsiqwziecie polegai bqdzie na montaiu domofon6w w drzwiach wejSciowych do klatek schodowych we
wszystkich budynkach na osied lach: ,Centrum" i,,Maliny" Sp6ldzielni M ieszka niowej Lokatorsko-Wlasnosciowej
w Mofkach poloionych na terenie obszaru rewitalizacji.
Komplementamo6d pEedsiestziecla pomiedry sferami:
Przedsiqwziqcie przyczyni siq do rozwiazania nastQpujQcych problem6w w sferach:
＾
Ｊ

Tytul paedsiqwziqcia
Monta2 domofon6w w drzwiach wej5ciowych w budynkach Sp6tdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWlasno(ciowei w Morikach
Sfera spolecznar

Akty wandalizmu i zakl6cania ponqdku publicznego
Wysoki wskainik migracji mieszkaf c6w
Sfera pzestnennc'fu nkcjonalna

I

techniczna:

Zty stan techniczny budynk6w

Spos6b oceny i miary
Wskalnik produktu:
. Liczbazainstalowanychdomofon6w
Protok6t odbioru
Spos6b oceny i miary
Wskalnik rezuJtatu:
. wzrostu poziomu bezpieczedstwa
Przeprowadzone na tym obszarze
. podwy2szenie poziomu zadowolenia z
badanie ankietowe i por6wnanie ich
z badaniami
wynik6w
zamieszkiwania na obszarze objqtym
przeprowadzonym
w ra mach Diagnozy.
rewitalizacjq przyczyni siq do zmniejszania sig
ujemnego wskainika migracji.
LokallzacJa zadanla/pnedsQuzlqcla:
Obszar rewitalizacji: Domofony zostanE zamontowane w budynkach na osiedlu "Centrum" ul. Wyzwolenia
(numery dzialek 57015,10761L3,999/70,98214 - ul. Tysiqclecia ,1698/2-ul. TysiQclecia/Wqska) i osiedlu
,,Maf iny" (numery dzialek: 1699/2-miedzy Tysiqclecia a Al. NiepodleBlofici, TT0612- Wojska Polskiego, 1706/3Jagodowa przy Wojska Polskiego, 170615 i 1706/6-miedzy Tysiqclecia a Jagodowq)
Powiqzanle z celaml rcwitalizaQl:
2.1 Poprawa warunk6w zamieszkania mieszkadc6w obszaru rewitalizacji

.
.

Odporriedzia lnoSC do rea lizacji:
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasno5ciowa
Mo6kach, ul. Wyzwolenia 6
Pa

rtnerzy w realizacj

i

Szacunkowy termin realizacJi

w

lll kwartal 2017 roku-31 grudnia 2021' roku
Szacunkowy koszt realizacji
200 000 zl

:

PotencJalrn lr6dta fi narsomnh:
RPO Wojew6dztwa Podlaskiego - dzialanie 8.6, Srodki wlasne
Zrddlo: oprocowonie wlosne no podstowie korty przedsiqwziqcio
Tabela 18. Opls

pne&lgwlQda nr7

Tytul pzedsiqwziqcia
w obszarze
Opis pzedsQwziqcia

Decydujqcy wplyw

na zr6wnowaiony rozw6j miasta Moiki oraz obszaru rewitalizacji ma

wlaSciwe

zagospodarowanie przestrzenne oraz odpowiedni poziom infrastruktury technicznej. Rozw6j powinien
odbywai siq z poszanowaniem (rodowiska i z zachowaniem panujqcego krajobrazu. Na obszarze rewitalizacji
skoncentrowane sq uslugi o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu administracji publicznej, slu2by zdrowia,
szkolnictwa (redniego i wy2szego, bankowoici, otoczenia biznesu i rolnictwa, z kt6rych korzystajq nie tylko
mieszkaricy Gminy Moriki ale r6wnie2 mieszkaicy calego powiatu monieckiego. Rozwiniqta siei palc6wek
handlowych w petni zaspokaja potrzeby mieszkaic6w gminy i powiatu. R6wnie2 w mieScie funkcjonujq

najwigksze zaklady przemyslowe powiatu monieckiego, gt6wnie zajmujqce sig przetw6rstwem rolno spo2ywczym i zaopatrujqce siq w surowce u producent6w rolnych nie tylko z terenu Gminy Mof ki oraz z gmin
sqsiednich.
Do o96lnodostqpnych teren6w publicznych na terenie miasta zaliczane sq:
Skwery na ul. Dworcowej - przy dworcu PKP oraz przy dworcu PKS,
tereny polo2one wzdlu2 Alei NiepodlegloSci: teren bylego placu zabaw, plac im. Czestawa Gartycha, skwer
przy Szpitalu, Amfiteatr Miejski.
Celami projektu sa:
Poprawa jakoSci 2ycia mieszkaic6w poprzez rewitalizacjq og6lnodostqpnych teren6w publicznych w celu
przywr6cenia ich funkcji spolecznych z dostosowaniem do potrzeb os6b niepelnosprawnych.
Poprawa bezpieczedstwa i estetyki przestrzeni.

.
.
.

.

32

Tytul pnedsiqwziqcia
przestrzeni
w obszarze
Skwer przy dworcu PKP oraz przy dworcu PKS polo2ony jest pzy ul. Dworcowej. Zostaly one wybudowane
w latach 60 ubieglego wieku. Miaty petnii funkcje rekreacyjne dla mieszkaric6w miasta oraz os6b przejezdnych.
Z uplywem czasu degradacji ulegla nawierzchnia przej5i i chodnik6w, drzewa i krzewy nadmiernie siq rozrosty,
urzqdzenia malej infrastruktury ulegly zniszczeniu. Nie dziala oiwietlenie skweru przy dworcu PKP. Tereny te
przestaty pelnii swoje funkcje. lch wyglqd negatywnie wplywa na estetykg tej obszaru rewitalizacji. Jest to
szczeg6lnie wa2ne, gdyZ tereny te sq wizyt6wkq miasta. W 2074 roku PKS Biatystok sprzedal prywatnemu
podmiotowi dworzec PKS (ma tu powstai galeria handlowa). Z tego te2 powodu w bezpo6rednim sqsiedztwie
skwer6w zostaly ustawione 2 przystanki bez wiaty i lawek. Nieczynny jest budynek dworca PKP. Wprawdzie
udostgpniony jest korytarz na poczekalnlq, ale jego wyglEd nie zachqca do korzystania. Skwery staly siq r6wnie2
miejscem obslugi podr6inych, kt6rzy oczekujE tu na autobusy i pociqgi. Wedlug informacji uzyskanych od
przewoinik6w z przystank6w w Moikach w dni robocze korzysta 2 razy dziennie ponad 3 300 pasa2er6w.

Celem projektu jest odtworzenie zagospodarowania teren6w o powierzchni 5 885,5 m2 polo2onych w
sqsiedztwie dworca PKP i bytego dworca PKS przy ul. Dworcowej poprzez przebudowanie przej5i, chodnik6w
oraz czq5ci jezdni przy dworcu PKP, zagospodarowanie teren6w zielonych, ustawienie element6w malej
architektury z ustawieniem wiat przystankowych, pzebudowq o$wietlenia na skwerze przy dworcu PKP oraz
wymianq nasadzef. Pozwoli to zamienii zdegradowany teren w wizyt6wkq miasta oraz przywr6cid mu dawne
funkcje do pelnienia kt6rych zostaly wybudowane: rekreacyjnq i obslugi podr6inych. Jako6i pelnionych funkcji

skwer6w znacznie podnosi bezpo(rednie sqsiedztwo publicznej toalety. Konystanie ze skwer6w jest
nieodplatne. Skwery bqdq dostqpne dla niepelnosprawnych.
Plac zabaw przy Al. Niepodleglo5ci zostat wybudowany w 2002 r. Wraz z uptywem czasu uzqdzenia do zabawy
ulegty zniszczeniu istanowily zagro2enie. Dlatego tei w roku 2014 zostaly usuniqte. Mieszkadcy centrum miasta
zostali w ten spos6b pozbawieni dostqpu do miejsca zabawy dzieci i odpoczynku doroslych.
Plac zabaw polo2ony jest w centrum miasta przy Alei Niepodleglo6ci. Jego rewitalizacja polegad bqdzie r6wnie2

na odtwozeniu placu o powierzchni 1 386,7 m2 z malq architekturq, z zieleniq i z elementami do rekreacji i
iwicze6. Z uwagi na dostosowanie siq do zapotnebowania mieszkaic6w, plac podzielony bgdzie na strefy
wiekowe - dla dzieci, mlodzie2y i doroslych, w tym r6wniei niepelnosprawnych. Plac bqdzie Swietnym miejscem
rekreacji i wypoczynku mieszkaic6w. Dodatkowo atrakcyjno6i tego miejsca podnosi bezpo5rednie sqsiedztwo
publicznej toalety.
Plac im. Czeslawa Gartycha polo2ony bezpo(rednio przy Al. Niepodleglo6ci - stan techniczny urzqdzeri jest
dobry. Odtwoaenia wymaga chodnik przy Al. NiepodlegloSci oraz nasadzenia wzdlui ulicy.

Skwer przy Szpitalu wybudowany zostal w latach 60 ubiegtego wieku. Wymaga on calkowitego odtwonenia
alejek, malej architehury oraz nowych nasadze6. Z uwagi na planowane powiqkszenie parking6w,
odrestaurowanie skweru uzale2nione jest od remontu ul. Wyzwolenia oraz Al. Niepodleglo6ci.
Amfiteatr Miejski wybudowany zostal w latach 70 ubieglego wieku na terenie parku miejskiego przylegajqcego
do Al. Niepodleglo5ci. Pierwotnie skladal sig z widowni oraz sceny. Z uwagi na stan techniczny scena zostala
rozebrana I na jej miejscu unqdzono plac na ustawienie sceny ruchomej. Widownia nie posiada zadaszenia
iwybudowane lawki drewniane na konstrukcji betonowej caly czas nara2one sq na niszczqce zmiennych
warunk6w atmosferycznych. Widownia wymaga ciqglych remont6w. Konstrukcja lawek utrudnia utrzymanie ich
w czysto6ci, co jest szczeg6lnie wa2ne przy braku zadaszenia. Bardzo czqsto zdarzajq siq przypadki zabrudzenia
a nawet zniszczenia garderoby przez uczestnik6w imprez.
Amfiteatr zbudowany jest w Parku Miejskim przy Alei Niepodlegto$ci. Rewitalizacja amfiteatru obejmowad
bgdzie przebudowq siedzisk widowni z drewnianych na stelaiu betonowym na betonowe z plastikowymi
krzeselkami. Roboty budowlane bqdq prowadzone na powierzchni 650 m2. Pzed widownia wydzielone bqdq
miejsca dla os6b niepelnosprawnych. Dodatkowo w ramach projektu planuje siq wybudowanie na ka2dym
obiekcie instalacji monitoringu, kt6re bqdq podlqczone do rejestratora znajdujqcego siq w senrverowni Urzqdu
Miejskiego w Moikach poprzez siei Swiatlowodowq operatora lokalnego. Poprawi to bezpieczeistwo os6b
korzystajEcych z teren6w publicznych oraz zmniejszy do minimum niebezpieczedstwo zdewastowania ich przez
wandali. lnstalacje te bede uzupelnieniem wybudowanego w roku 2014 monitoringu miejskiego.
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W wyniku realizacji projektu zostanie kompleksowo zrewitalizowana pr2estnef publiczna o powienchniT 923
m2 znajdujqca siQ w obszarze rewitalizacji, kt6ry zamieszkaly iest pnez 40 % populacji miasla i 27%
mieszkadc6w gminy, tj. 4 091 mieszkaic6w. Poprawi siq estetyka miasta, co poprawi jego atrakcyinosi
turystycznQ. I/ieszkaicy zyskajq tereny rekreacyjne, na kt6rych Qdq mogli godnie odpoczywai ispotykae.
Dodatkowo ponad 3 3OO pasaierdw linii autobusowych iP(P bqdzie mogto konystai z malej architehury
skwer6w oczekujEc na pnyjazd autobusu, czy te2 pociEgu. Dostosowanie przestrzeni do potrzeb os6b
niepelnosprawnych zapobiegnie ich wykluczeniu oraz dyskryminacii.
Projekt dzielisiQ na 5 zada6;
W wyniku realizacji projektu:
zostana odtworzone 3 obiekty infrastrukturalne - 2 skwery i plac zabaw o lacznej pow.1273,2 m2, w tym
pow. zielona (trawnik)- 2 286 m2, z kostki brukowe.i igranitowe! - 2 6!1,4 m2, ztlucznia i iwiru

.
.
.
.
.
.

iz kory -87Lm2,
pnebudowana bqdzie widownia o powierzchni650 m2 z 794 miejscami siedzqcymi,
wybudowane zostanq 4 instalacje monitoringu ztoione lEczni€ 2 10 kamer, okablowania
plukaneSo - 696, z piasku - 808 m2

unqdzeri podlqczone poprzez istniejqcE sied Swiadowodowq operatora lokalnego
zamontowanego w seMerowni Urzqdu Miejskiego w Mofkach,

i niezbqdnych

do

rejestratora

2 wiaty paystankowe, 11 zestaw6w do zabaw idwicze6, 9 zestaw6w do dwicze6, 25 lawek,
19 Smietniczek, studnia abisyrlska oraz bedzie powieszony 1 zegar.

ustawione bqdQ

posadzonych bqdzie 25 dnew, 748 krzew6w oraz 683 byliny.

Kompkmentamo66 przedsiQn/zlqcia pomiedry sferami:
Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwiazania nastepujecych problem6w w sferach:

.
.

Sfen spoleczna:
ub6stwo, bezrobocie, niski poziom uczestnictwa w iyciu publicznym,
sfera pnestnenno-fu nkclona lna
niska jakoSi oraz degradacja przestrzeni publicznej oraz

wskarnik

prcduktu:

Liczba zrewitalizowanych

teren6w publicznych

-4

szt.

Liczba obiekt6w dostosowanych do potrzeb os6b
niepelnosprawnych - 4 szt.

Powierzchnia zrewitalizowanych teren6w

Wskarnik rezultatu:
wzrost jakosci iycia

.

-

7923 m2

jej niedostosowanie do funkcjijakE powinna pelnii
Spoc6b ocery I miary
inwentaryzac.ia geodezyjna powykonawcza
oraz protok6t odbioru korlcowego. Ponadto
poszczeg6lne tereny inwestycyjne ujqte bQdq
w ewidencji 6rodk6w tMalych znajdu.iEcei siq

w Unqdzie Miejskim w Moikach.
Monitorowanie tego wskarnika polegai
bqdzie na kontrolowaniu zapis6w w
ewidencji.
Spo66b ocny i miary
. Przeprowadzone na tym obszarze badanie
ankietowe i por6wnanie ich wynik6w z
badaniami przeprowadzonym w ramach
Diagnozy.

[okalhacja zadania/paedslQwzhch:
Zadanie 1 - zagospodarowanie skweru przy ul. Dworcowej przy dworcu PKP w Modkach - na dzialkach 490/35,
490142,490/43, Zadanie 2 - zagospodarowanie skweru ,,Na rozjeidzie" przy ul. Dworcowej w Moikach - na
dziaikach 1234 i 490/35,
Zadanie 3 - zagospodarowanie placu zabaw dla duiych i matych przy Al. NiepodlegtoSci na dzialce nr 1024/4,
zadanie 4 - przebudowa widowni Amfiteatru w Moikach - na dzial.e nr 792/1.
Zadanie 5 budowa monitoringu na skwerze przy ul. Dworcowej przy dworcu PKP, na skwerze ,,Na rozieidzie"
przy ul. Dworcowej, na placu zabaw przy Al. Niepodlegio6ci i na widowni w Amfiteatrze - na dzialkach
7024/ 4,7234, 490 135,t92/1.
Por/iazanie z celaml rewttalizadl:
2.1. Poprawa warunk6w zamieszkania mieszkahc6wobszaru rewitalizacir
Szacunkowy termin reallzacji
Odpo ledzialno6d do realizaql:
lV kwartal 2017 roku- lV kwartal201.8 roku
Gmina
Moiki
.Jednostka samorzedu teMorialnego
Partnerzy w realizacji:

Szacunkowy ko6zt realizacji
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999 542,74
Potencjalne lr6dh flnansowania:
RPO Wojew6dztwa Podlaskiego - dzialanie 8.6, Jrodki wlasne
lr6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie korty przedsiewziecio
Tab€b 19. Opis przcdsl$/:leda nr 8

Tytul pzedsiqwrigcia
Termomodernizacia budvnku Wyzwolenia 18 w Morikach
Opb pnedshwzhcla
Budynek jest zaniedbany infrastrukturalnie i technicznie. Jest to ostatni w Mo6kach budynek wielorodzinny,
w kt6rym do chwiliobecnej nie przeprowadzono iadnych prac termomodernizacyjnych.
Z Diagnozy sluiqcej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wynika iednoznacznie, ie wszelkie
dzialania rewitalizacyjne powinny byi kierowane gl6wnie do os6b borykajEcych siq z problemami finansowymi
(bezrobotnych, szczeg6lnie mlodzie2y oraz senior6w). Poprawi to jakosi iycia, zmniejszy poziom wykluczenia
spolecznego i ub6stwa. Zaproponowane zadanie do realizacjiw ramach programu rewitalizacji przyczyni siQ do
poprawy standardu 2ycia w obszarze rewitalizacji w sferze przestr2enno-funkcjonalnej i technicznej.
Kompleksowa termomodernizacja budynku dotyczyd ma wytEcznie czQici wsp6lnych ima polegai na:
dociepleniu Scian zewnQtr2nych, dociepleniu stropu piwnicznego, dociepleniu stropu nad ostatniE kondygnacjE,
wstawieniu zawor6w podpionowych na c.o. i termostatycznych na c.w.u., wykonanie piukania instalacji c.o.,
wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundament6w budynku (pionowego i w razie potrzeby
poziomego). Zakres prac wynikad bqdzie z audytu energetycznego wykonanego na potrzeby tej inwestycji.
Termomodernizacja w istotny spos6b przyczyni siQ do zmniejszenia koszt6w zwiqzanych z ogaewaniem zmniejszeniu ulegnq czynsze. Wplynie to na poprawe sytuacji finansowei emeM6w 2amieszkujaclch
w bud'ynku, kt6ny stanowiQ na.iliczniejszE grupq mieszkaic6w Wsp6lnoty.
Komplementamo6d pae&lqrrlQch pomlidzy sferaml:
Pe edsiqwziqcie pnyczyni sie do rozwiqzania nastepujqcych problem6w w sferach:

-

Sfen spoleczm:

Niski komfort iycia czqSci mieszkaric6w
Sfera praestrzenno-fu nkcjonalna i techniczna:
Niska jako6d ladu przestrzennego

-

Wskarnlk

.

produktr:

Liczba budynk6w mieszkalnych

poddanych

termomodernizacji - szt. 1
Wskalnik ]ezuhatu;
zwiql..zenie poziomu zadowolenia z miejsca

Spoe6b

ocery i miary
Protokolodbioru

Spo66b oceny i m'rary

zamieszkania

ii:i:T:rr"""J"j,il,::l:T::*ankietowe wskazujace na poziom na
poziom zadowolenia z zamieszkiwania i
por6wnanie tego wyniku z danymi
a nkietowym i sprzed termomodernizacji.

Lokalizacja zadania/przedsiewziecia

:

-

Budynek mieszkaniowy wielorodzinny Wyzwolenia 18 w Modkach (oznaczonej w ewidencji grunt6w
numerem 297 /21
Powiazanie z celami rewttalizacji:
2.1 Poprawa warunk6w zamieszkania mieszka6c6wobszaru rewitalizacji

Odpowiedzialnoff do realizacji:
Sp6idzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasno6ciowa
Moikach, ul. Wyzwolenia 6
Partnerry w reallzacji:

w

szacunkowy t€rmin realizacji

kwartai 2OL8 roku- lll kwartal 2019 roku
Szacunkowy ko6zt realizacji
200 000 zl

Potencjalne ,r6dh fina nso$ranla:
RPO Wojew6dztwa Podlaskiego - dziatanie 5.3, 6rodki wlasne
Zrddlo: oprocowonie wlosne no podstowie korty przedsigwziecio
Ｅυ

5.2.

Charakerystyka pnedsiqwziqd uzupelnialQcych

Poza przedsiqwziqciami gl6wnymi planowana jest r6wniei realizacja przedsiewziqd uzupelnialqcych.
W ich realizacji zostanie uwzgledniony szeroki aspekt partnerstwa z innymi podmiotami. Na etapie GPR
nie sQ znane lch ramy finansowe oraz zakres organizacyjno-techniczny. Gl6wnym zalo2eniem
przedsiqwziqi uzupelniajqcych wsparcie przedsiqwziqi podstawowych, przez co przedsiewziqcia
uzupelniajEce dotycza w gl6wnej mierze dziatah proinwestycyjnych i modernizacyjnych w przestrzeni

miejskiej na terenie obszaru rewltalizacji. lch realizacja bqdzie wspomagala osiagniqcie cel6w
rewitalizacjl.

Utworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych stworzy moiliwosci do or8anizacji imprez
iwydarze6 o charakterze spoleczno-kulturalnym. JednoczeSnie zwiekszq siq moZliwo5ci spedzania czasu
wolnego dla wszystkich grup spolecznych, w tym Srup szczeS6lnie nara2onych na wykluczenie
spoleczne.

kzedsiqwziecia uzupelnlajece
Tab€la 20. Opb

przr&lewrlada utupelnishceSo nr 1

TWul pnedsiQwziQcia

Montaz svstemu monitoringu na osiedlach,,Centrum" i,,Maliny"
przedshwzi€cia
Moriki posiadajq monitoring - jest on jednak ograniczony do kamer ustawionych w gl6wnych, newralgicznych
punktach ukladu komunikacyjnego (skrzy2owania ulic). Na terenie osiedli mieszkaniowych ,,Centrum" i,Maliny"
nie ma niestety kamer monitorujAcych ten obszar.
Z Dtagnozy slu2qcej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacii wynika, ie bardzo istotnym dla
mieszkadc6w Moniek elementem jest stan bezpieczedstwa na zamieszkiwanym przez nich terenie. z ww.
Diagnozy wynika jednoznacznie, 2e nie jest on zadowala.iecy. Na obszarze miasta Moiki popetniono ponad dwa
razy wiqcej przestQpstw ni2 na obszarze wiejskim. fEcznie w mielcie Mohki popelniono prawie 27 proc. 0g6lnej
liczny przestqpstw powiatu monieckiego. Do kategorii wystqpujEcych naiczQsciej naleiQ: przestQpstwa
przeciwko mieniu, kradzieie z w{amanlem, kradzie2e cudzej rzeczy, uszkodzenie rzeczy, przestepczose
narkotykowa oraz b6jki lub pobicia. Duia ich czeii ma miejsce w przestrzeni publicznej na terenie osiedli
,,centrum" i ,,Malin/. Stad tei zaproponowane przez nas zadanie do realizacjiw ramach programu rewitalizacji
powinno w znaczqcy spos6b wplynqi na zmniejszenie liczby pnestQpstw popelnianych na tym obszarze
i zwiqkszeniu poczucia bezpieczeistwa.
Komplementamodd przedsiewzhcia pomiedry sferami:
Pr2edsiqwziqcie przyczyni siq do rozwiEzania nastQpuiQcych problem6w w sferach:
Op'rs

-

Sfera spoleczna:
Niski poziom poczucia bezpieczeistwa
Lokalizacja zadania/pnedshwzlqcia:

Obszar rewitalizacji: Montai svstemu monitoringu na osiedlu,,Centrum" (numery dzialek 57015,70L6/13,
999170,98214,1698/2) i osiedlu ,,Maliny" (numery dzialek: 1699/2,170612,170613,170615 i 1706/61
Powhzanle z celaml r€wttahaqi:
2.1 Poprawa warunk6w zamieszkania mieszkaic6w obszaru rewitalizacji
Szacunkoury termin r€alizacji
Odpowiedzialnoff do realizacji:
ll kwartal2018 roku- lV kwartal 2019 roku
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasnosciowa w
Moikach, ul. Wyzwolenia 6
1rodlo: oprocowonie wlosne no podstowie korty przedsiewziecio

´
ｂ

Tabela 21. Opls

pze&igwriqda uzupelnlajqcego nr 2

Tytul pnedsiqwziqcia
Odnowienie infrastruktury komunikacyjnej, ciqg6w pieszych, parking6w oraz dr6g osiedlowych na terenie
Opis pzedsiqwziqcia

Zadania do realizacji dotyczE wymiany starej, zniszczonej mocno i zdegradowanej nawierzchni na nowe,
estetyczne i trwale nawierzchnie chodnik6w, parking6w i osiedlowych dr6g dojazdowych nale2qcych do
Sp6ldzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wlasno5ciowej w Moikach wymagajqcych pilnej rewitalizacji. Jednym
z element6w niezbqdnych do powstrzymania stalej migracji z Moniek jest stworzenie warunk6w 2ycia
(zamieszkiwania) zbli2onych do tych w wiqkszych miejscowo5ciach. Poprawa satysfakcji z zamieszkiwania
w Mofikach mo2e skutkowai chodby znalezieniem pracy w innej miejscowoSci (np. w Bialymstoku), ale
utrzymaniem dotychczasowego miejsca zamieszkania. Celem przedsigwziqcia jest poprawa infrastruktury
technicznej wok6t budynk6w mieszkalnych na terenie Sp6ldzielni Mieszkaniowej oraz podniesienie standardu
prac remontowych zostanE zlikwidowane bariery
2ycia. W ramach przeprowadzanych inwestycji
architektoniczne dla os6b niepetnosprawnych oraz instalacje stojak6w rowerowych w pobli2u chodnik6w.
Komplementarno6i przedsiqwziqcia pomiqdzy sferami:
Przedsiqwziqcie przyczyni siq do rozwiqzania nastqpujqcych problem6w w sferach:

i

-

Sfera spcrleczna:

Niska

jako6i 2ycia czgSci mieszkaic6w

-

Sfera pzestnenno.funkcJonalna I techniczna:
Zly stan techniczny gl6wnych ciqg6w komunikacyjnych (dr6g, chodnik6w, parking6w)
toka izacJa zadanial

pndsQuziqcia

Obszar rewitalizacji

-

I

:

osiedla budynk6w wielorodzinnych

Pwvlganle

z celami rcwitalizacJi:
2.2 Poprawa funkcjonalno6ci i uiyteczno5ci przestrzeni publicznej

Odpowiedzialnoid do realizacji:
Szacunkowy termin realizacji
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasno5ciowa w
lll kwartai 2017 roku-31 grudnia 2020 roku
Moikach, ul. Wyzwolenia 6
Zrodto: oprocowonie wlosne no podstowie korty przedsiqwziqcio
Tabela 22. Opis pnedsigwzigcia uzupelnlaJqcego nr 3

Opb pzedslqwziqcia

i

Nawiezchnia asfaltowa z licznymi nier6wno5ciami podluinymi popnecznymi, posiada liczne spgkania
siatkowe oraz ubytki i deformacje. lstniejqce chodniki sq w bardzo zlym stanie technicznym, a wykonane z plytek
chodnikowych posiadajq liczne ubytki. Droga nie posiada kanalizacjideszczowej i odpowiedniego odwodnienia.
Szczeg6lnie stan techniczny ulic w centrum miasta (Al. NiepodlegloSci, ul. Wyzwolenia iWojska Polskiego - ulice
powiatowe) nie odpowiada potrzebom mieszkaric6w i funkcjonujqcych tu podmiot6w (bardzo zniszczona
nawierzchnia jezdni, zbyt mala liczba miejsc parkingowych). Ma to bezpo5redni wptyw na warunki 2ycia
mieszkadc6w oraz koszty funkcjonowania podmiot6w gospodarczych. Zarzqdcq d169 jest Starostwo Powiatowe
w Moikach, jednak2e ze wzglqdu na wysokie koszty inwestycji gmina partycypuje w kosztach modernizacji
gt6wnych ciqg6w komunikacyjnych, co pzyczynia siq do podniesienia jako6ci iycia w mieScie (Plan Rozwoju
Lokalnego Gminy Moriki na lata 2014-2020).
W celu zr6wnowa2onego rozwoju miasta i twozenia sp6jnych uklad6w komunikacyjnych Miasta Moiki,
nawiezchnia drogi musi uzyskai odpowiedniq no6no6d i stateczno6d konstrukcji oraz warunki uiytkowe zgodne
z przeznaczeniem drogi publicznej kategorii Z. Rezultatem przedsiqwziqcia bqdzie poprawa jako6ci 2ycia,
bezpieczefstwa, zwiqkszenie dostqpno6ci komunikacyjnej oraz zaspokajania podstawowych potrzeb
spolecznoSci lokalnej.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
. nowej nawierzchni,
. chodnik6w,
. parking6w,
. przebudowy skny2owania z ulicami powiatowymi oraz gminnymi,
. kanalizacjideszczowej.
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Tytul paedsiQwziecia
Modernizacia dr6s powiatowvch bedacvch sl6wna osia komunikacvina miasta N4odki iobszaru rewitalizacii
KomplementamoJC ptzedsiqwziqcia pomitdry sferami:
Pnedsiqwziqcie przyczyni siq do rozwiazania nastQpujacych problem6w w sferach:

-

Sfera spoleczna:
Sredni poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania
Niski poziom poczucia bezpieczerlstwa

-

Sfera pnestnenno-funkcjonalna i techniczna:
Zly stan ciEg6w komunikacyjnych w centrum miasta
Lokalizacja zadanh/przedshwziecia:

Obszar rewitalizacji:
Droga powiatowa Nr 2350 B Al€ja NiepodlegloSci wraz z drogami powiatowymi Nr 2372 B ul. Wyzwolenia
i Nr 2369 B ul. Tysieclecia w Modkach na dlugosci 1178,00 mb
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2374 B ul. Dworcowa w Moikach
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2372 B ul. Wyzwolenia w Modkach
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369 B ul. Tysiaclecia w Modkach
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371 I ul. Wo.iska Polskie8o w Monkach

1.

2.
3.
4.
5.

Powhzanie z c€laml rewita lizacji:
2.2 Poprawa funkcjonalno6ci i uiytecznosci przestrzeni publicznej

Odpowiedzialno(d do r€allzacjl:
Powiat moniecki

gacunkowy termln
ll kwartal2018
ll kwartal2019
ll kwartal2019
ll kwartal2020
ll kwartal 2020

1.
2.
3.
4.
5.

realizacji
r.- lV kwartal 2018 r.
r. - lV kwartal 2019 r.
r. - lV kwartal 2019 r.
- lV kwartat 2020
- lV kwartat 2020

1rodlo: oprocowonie wlosne no podstowie korly przedsiewziecio
Tab.h 23. opls prz!&lQt /.lQda uupclnlajlego nr 4
Tytul p.zedsiqwziqcia
Modernizacia oarkinsu orzv
Opb pnedsiewziecia

l,,4OK

Budynek Monieckiego OSrodka Kultury jest wa2nym obiektem na mapie miasta. Stanowi centrum iycia
kulturalnego miasta. Obecna nawierzchnia parkingu jest mocno zniszczona, nierdwnoSci powodujq zagroienie
dla ruchu. W okresie wiosenno -jesiennym teren podmywany jest przez zalegajqca wode.
Celem przedsiqwziecia jest poprawienie bezpieczeistwa, dostosowanie do potrzeb os6b niepetnosprawnych,
polepszenie estetyki i wygledu otoczenia. z parkingu korzystajQ uczestnicy imprez kuituralnych, r6wniei
mieszkaicy okolicznych blok6w naleiqcych do Sp6ldzielni Mieszkaniowej w tym osoby niepelnosprawne,
dlatego konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych na tym obszarze.
Zakres dziatari bQdzie obejmowal wymianq nawierzchni parkingu wraz z wjazdem oraz zbudowanie nowej
inf rastruktury podziemnej.
KomplementamoJC ptzedslqwziecia pomkdry sferami:
Przedsiqwziqcie przyczyni siQ do rozwiQzania nastQpujQcych problem6w w sferach:

-

Sfen spoleczna:
Niski poziom poczucia bezpieczedstwa w mieiscu zamieszkania
Migracja ludnoSci
Sredni poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania.

-

Sfere pzestaen no-funkcjonalna itechniczna:
Utrudniony dostqp do obiektdw u2ytec2nogci publicznej
Zly stan infrastruktury technicznej przy obiektach infrastruktury spolecznej
tokalizacja zadanh/pn€dskwzhcia:
Obszar rewitalizacji - Bialostocka 25, Modki
Powiazanle z celaml Ewltalizacji:
2.2 Poprawa funkcjonalno(ci i uzyteczno6ci przestrzeni publicznej
Szacunkowy t€rmln reallzacji
odpowiedzialnogd do r€alizacll:
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Moniecki OSrodek Kultury

lrddlo: oprocowonie wlosne no podstowie korty przedsiewziqcia
Tab.h 24. Opls prrcdslg,niecia uzupelnlajacego nr 5
Tytui przedsiewziecia
Modemizacja systemu ciepiourniazego Moniek (na ob6zane rewitalizacji) w celu podniesienia ,ego sprawnosci
oraz efehywneCo wykormtania energii cieplnei
Opls pnedsiQwzl€cla
Opis istniejacego stanu:

Przedsiqbiorstwo Energetyki Cieplnel (PEC) lest najwiqkszym dostawcq ciepla w miegcie. Przestarzaia siei
cieplownicza iziy stan techniczny sieci powodujq wystqpowanie awarii oraz duiych strat ciepla w trakcie
przesylu. Problem ten zostal dostrzeiony w diagnozie w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Modki na lata 201.4-

2020 orcz

w

Planie gospodarki niskoemisyjnej (aktualizacja

w 2016 r.). Ze wzglQdu na postqpujacQ

termomodernizacjQ blok6w i zmniejszone zapotrzebowanie ciepla, efektywnoSi funkcjonowania ci€plownijest
obniiona, Cieplownia wymaga modernizacji, podczas kt6re.i zostanQ wdroione rozwiEzania z wykorzystaniem
alternatywnych ir6del energii. Celem przedsiqwziqcia jest poprawienie sprawnosci ir6dla ciepta poprzez
modernizacjQ cieplowna maejskiej, wymiane i rozbudowQ mie.,skich sieci cieplnych oraz modernizacja wQzl6w
cieplnych.
Zgodnie z Planem gospodarki niskoemisyjnej ,,PEC jest jednym z glownych ir6del emisji substancji wplywajQcej
na jako6d powietrza, w tym i na zawarto3i w powietrzu gaz6w cieplarnianych, Konieczne jest podjqcie dzialad

majqcych na celu zwiqkszenie sprawno3ci cieplnej kott6w PEC. (...) W gminie Moiki, gl6wnym ir6dlem emisji
substancjiwplywajqcych na jakoSi powietrza w tym ina zawartoii w powietrzu gaz6w cieplarnianych sQ m.in.
Przedsiqbiorstwo EnerSetyki Cieplnej w Morikach PEC - eksploatuje tny kotty o wydajno(ci maksymalnej tqcznej
14,538 MW. NoSnikiem energii cieplne.i.iest wqgiel kamienny (mial)."
(omphmentamodd przedsiewziQcla pomiQdry sferaml:
Przedsiqwziqcie przyczyni siq do rozwiQzania nastQpujQcych problem6w w sferachl

-

Sfen spoleczna:

Niska

jakoii

zycra czqsci mieszkaic6w

-

Sfera pnestrzenncfunkjonalna:
Zty stan techniczny inf rastruktury cieplowniczej

-

Sfera

{rcdofliskowa:

WystQpowania zjawiska niskiej emisji
Lokallzacja zadania/paedsiqwziecia:

Obszar rewitalizacji
Powiezanie z celami rew'tta lizacji:
Poprawa warunk6wzamieszkania mieszkaicow obszaru rewitalizacji
Odporriedzialnosd do realizacli:
Szacunkowy termin realizacji
Przedsiqbiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Mickiewicza
ll kwartal 2017 - tV kwartal 2023

2.1,.

54,

Modki

lrodlo: oprocowonie wlosne no podstowie korty przedsiqwziqcio
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W poni2szej tabeli zaprezentowano komplementarno6d projekt6w uzupelniajqcych z projektami podstawowymi.
Tabela 25. Kompelmentamo5c proJekt6w gt6wnyd z uzupelnlaJqqtrnl
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Projekty gl6wne

X

monitoringu na osiedlach
,,Centrum" i,,Maliny"
Odnowienie
infrastruktury
komunikacyjnej, ciqg6w
pieszych, parking6w oraz
dr6g osiedlowych na
terenie Sp6ldzielni
Mieszkaniowej

X

Lokatorsko-

Wlasnoiciowej
Modernizacja d16g
powiatowych bqdqcych
gl6wnq osiq
komunikacyjnQ miasta

Mofkiiobszaru
rewitalizacji
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Modernizacja

parkingu

X

X

przy MOK

Modernizacja systemu
cieptowniczego Moniek
(na obszarze
rewitalizacji) w celu
podniesienia jego

sprawno(ci oraz
efektywnego
wykorzystania energii
cieplnej
2r6dlo : oprocowo nie wlosne
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7. Mechanizmy

integrowania

oraz

przedsiqwziqi

komplementarnoii Gminnego Programu

rewitalizacyjnych
Rewitalizacji

7.1.

dzialan

Komplementamosd przestruenna

Przedsiewziecia rewitalizacyjne zapisane

w

Gminnym Programie Rewitalizacji gminy Moriki bqdq

realizowane na obszarze rewitalizac.ii, a takie wjego sQsiedztwie (przedsiqwziqcie dotyczEce utworzenia
(wietlicy socjoterapeutycznej jest zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji), celem osiagniecia jak
najskuteczniejszej interwencji
koncentracji dzialad rewitalizacyjnych. Charakter dzialafi

i

rewitalizacy.inych zostal opracowany w oparciu o zdiagnozowane problemy i potrzeby rewitalizacyjne.
Wszystkie prowadzone dzialania maJa na celu zmniejszenie ziawisk kryzysowych (wykluczenia
spolecznego, bezrobocia, itd.). Lista zostala opracowana w taki spos6b, by dzialania rewitalizacyine byly
skierowane w pierwszej kolejnoSci do mieszkadc6w obszar6w rewitalizacji.

w

sferze spoleczne.j oraz przestrzenno-funkcjonalnej obszar
rewitalizacji bqdzie m69l rozwiiaC siq w spos6b zr6wnowa2ony. Obszar rewitalizacii to 6cisle centrum
Dzieki kompleksowym dzialaniom

miasta, kt6re dziqki realizacji GPR stanie sie centrum iycia spoleczno-kulturalnego. Przedstawiona lista
przedsiqwziqC wskazuje, ie podejmowane dzialania nie sq wybi6rczym dzialaniem, a ich wdroienie
bedzie systemowym dzialaniem iodpowiedziq na zdiagnozowane problemy wystepujQce na obszarze
rewitalizacji. Dzieki temu problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizac.ii bedQ rozwiQzywane

w miejscu ich wystepowania i nie beda przenoszone na inne tereny miasta.

7.2.

Komplementamosd problemowa

Przedsiqwziqcia rewitalizacyjne zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Sminy Modki wpisujQ sie

zalo2enia komplementarno3ci problemowej co oznacza, ie koncentrujQ siq na kompleksowym
rozwiqzywaniu problem6w zdiagnozowanych na obszane rewitalizacji. Przedstawione dzialania

w

rewitalizacyjne w pelni sq zgodne ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach (zapisane w Planie
Rozwoju Gminy Mofki na lata 2014-2020), co skutkuje lepszq koordynacjq tematycznQ ior8anizacyjnq
dzialad wsp6lnoty samorzqdowej.
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Zmniejszenie
bezrobocia

Poprawa
bezpieczeristwa

Rewitalizacja
w Morikach
Zmniejszenie
ub6stwa i
wykluczenia
spolecznego
Wymiana
miqdzypokole
niowa

siq do zwigkszenia sp6jno$ci obszaru rewitalizacji
problem6w
i zmniejszenia skali
wystqpujqcym na tym terenie. Przewidziane do realizacji przedsiqwziqcia
rewitalizacyjne przyczyniajq siq do realizacji cel6w operacyjnych i strategicznych. W zwiqzku z tym, 2e
poszczeg6lne cele powiqzane sq bezpoSrednio z podsystem spolecznym i przestrzennym -jeden projekt
mo2e wpisywad siq w realizacjq kilku cel6w. Poni2sza tabela pokazuje powiqzania miqdzy celami oraz
dziata niami Progra m u Rewita lizacji i projektami rewitalizacyjnym i.
Osiqgniqcie zakladanych efekt6w przyczyni

Tabeh 26. PowQzanie pzedsigrziqd podstawowych z kierunbmi

Lp.

Nazwa

przedsigwziqcia

oodstawoweso
Budowa Mediateki wraz z ofertq
a

ktywizacyj nq loka lnq spotecznoSi

Cel operacyjny

1..1..

Rozw6j kapitalu
spolecznego
2.2 Zwiqkszenie u2yteczno6ci
inf rastruktury spolecznej

technicznej wraz
z infrastrukturE towarzyszQcQ
1..1 Zmniejszony poziom
ub6stwa i bezrobocia
i

2.

Swietlica socjoterapeutyczna

Razem

w przysztoSi

1.1 Zmniejszony poziom
ub6stwa i bezrobocia

Kierunki

1.t.2.

Programy

profilaktyczne skierowane do
os6b wykluczonych spolecznie
i zagro2onych marginalizacjq

2.2.1.

Budowamediateki

1,.1..2.

Programy
profila ktyczne skierowa ne do
os6b wykluczonych spolecznie
i zagroionych marginalizacjq

1.1.1.

Zwiqkszenie

ktywizacji os6b bezrobotnych
1.1.3. Programyrozwoju

a

przedsiqbiorczo6ci wSr6d

mlodzieiy i doroslych

4.

Razem

latwiej

Utworzenie stref rekreacji i
wypoczynku d la z162nicowanych
grup odbiorc6w/mieszkaic6w
obszaru rewitalizacji

1.1

Zmniejszony poziom

1.1.1.

Zwiqkszenie

ub6stwa i bezrobocia

aktywizacji os6b bezrobotnych
1.1.3. Programyrozwoju
przedsiqbiorczo5ci w5r6d
mlodzieiy i doroslych

2.2.

2.2.4.

Poprawa

funkcjonalnoSci i u2yteczno6ci
przestrzeni pu blicznej

Utworzeniemiejsc

rekreacji i stref odpoczynku w
mlejscu zamieszkania
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Lp.

Nazwa

przedsiqwziqcia

Kierunki

Cel operacyjny

podstawowego

6.

Montai domofon6w w drzwiach
wej5ciowych w budynkach
Sp6ldzielni M ieszkaniowej
Lokatorsko- Wlasno(ciowej w

Modkach
Zagospodarowanieprzestrzeni
publicznych w obszarze
rewitalizacji
Termomodernizacja budynku
Wyzwolenia 18 w Morikach

7.
8.

2.1..

Poprawa warunk6w
zamieszkania mieszkaic6w
obszaru rewitalizacji

2.1.1..

lnstalacja

domofon6w w blokach na
terenie spoldzielni
mieszkaniowej

2.1,.

Poprawa warunk6w
zamieszkania mieszkaic6w
obszaru rewitalizacji

2.1,.

Poprawa warunk6w
zamieszkania mieszkaic6w
obszaru rewitalizacji

2.2.3.

Bezpiecznemiejsca

rekreacji i wypoczynku
- istniejqce
2.1.3. Termomodernizacja
budynk6w mieszkalnych

Zr6dlo: oprocowanie wlosne
7

.3.

Kom

plementa moSC proceduralneinsgltucjona lna

Dobra komunikacja, koordynaca oraz wdro2enie zasad wzajemnej wsp6lpracy Operatora Programu z
realizatorami przedsiqwziqi rewitalizacyjnych jest kluczem do sukcesu poprawnie przeprowadzonego
procesu rewitalizacji. Wsp6tpraca podmiot6w zaanga2owanych w realizacje zadari rewitalizacyjnych
zostala opisana w rozdziale dotyczqcym wdra2ania Gminnego Programu Rewitalizacji. W procesie
wdra2ania zapis6w dokumentu udzial bqdzie brai Komitet Rewitalizacji, kt6ry bqdzie skladal siq z os6b
o z162nicowanym do5wiadczeniu, czego wynikiem bqdzie efekt synergii, wykorzystany do jak najbardziej
efe ktywnego i sprawnego przeprowadze nia dz iala ri rewita izacyj nych.
I

7.4.

Komplementamo(d miqdzyokresowa

KomplementarnoSd miqdzyokresowa w Gminnym Programie Rewitalizacji gminy Modki wyra2a siq
w kontynuacji dzialafl o charakterze aktywizacyjnym, realizowanym przez Miejski O3rodek Pomocy
Spolecznej w Mofikach. W latach 2013-2015 o$rodek realizowal projekt systemowy pn. ,,Twoja
przyszlo$C W Twoich rgkach" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007 - 2013, Priorytet
Vll - Promocja integracji spolecznej, Dzialanie 7.1 - Rozw6j i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddzialania 7.1.1 Rozw6j i upowszechnianie aktywnej integracji przez oSrodki spolecznej.
Projekt ,,Twoja przyszlo$i w Twoich rgkach" adresowany byl do os6b bezrobotnych oraz nieaktywnych
zawodowo, jednoczeSnie zagroionych wykluczeniem spolecznym, w wieku aktywnoSci zawodowej,
korzystajqcych ze Swiadczefi pomocy spolecznej w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Mofikach.

Priorytetowym celem projektu bylo zaktywizowanie 52 osoby niepracujqce w roku 2013 oraz 80 os6b w

lalach 201,4/2015 w wieku aktywnoici zawodowej kozystajqce ze Swiadczed pomocy spolecznej na
terenie miasta i gminy Mo6ki poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej.
Zakres wsparcia dla uczestnik6w

w ramach projektu obejmowal zawarcie i realizacjq postanowied

kontraktu socjalnego w tym finansowanie koszt6w realizacji obejmujqcych nastqpujqce dzialania:

o

indywidualne konsultacje psychologiczne,
indywidua lne doradztwo zawodowe,
szkolenia zawodowe: sprzedawca z obslugq kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. 8.,

trening kompetencji i umiejqtno3ci spolecznych,
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.

praca i/lub sta2 zawodowy dla os6b w wieku 15-30 lat,

.

terapiq psychologicznq, rodzinnq lub psychospolecznq dla rodzin lub os6b z problemem
przemocy domowej,

o

zasilkicelowe.

W ten spos6b beneficjenci ostateczni uzyskali wiedzq i zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt
mial na celu zwiqkszenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejqtnoici umo2liwiajqcych ponowne
wej6cie na rynek pracy oraz zapobieganie wykluczeniu spolecznemu. Uczestnicy projektu uzyskali
wsparcie ze strony doradcy zawodowego, psychologa oraz pracownik6w socjalnych.

7.5.

KomplementamoSd lr6del finansowania

Zaanga2owanie zr62nicowanych podmiot6w i ir6del finansowania jest gwarancjq ciqgloSci projektu, co
oznacza 2e prowadzone dzialania rewitalizacyjne bqdq sp6jnie i harmonijne wdra2ane. Stabilne ir6dla

finansowania gwarantujq przeprowadzenie procesu rewitalizacji kompleksowo, realizujqc wszystkie
z zapisanych przedsiqwziqd, przeciwdzialajqc selektywnemu, uzale2nionemu od ir6del zewnqtrznych,
wdra2ania GPR. Zatem w celu jak najefektywniejszych dzialad nale2y zagwarantowad by 6rodki na

realizacjq projekt6w pochodzity

z

sektora prywatnego, publicznego

i

pozarzqdowego. 2r6dla

finansowania projekt6w zostaly wskazane w opisie przedsiqwziqi rewitalizacyjnych.
Priorytetowymi przedsiqwziqciamisQ te, co do kt6rych:

.

procedura pozyskania Srodk6w ju2 zostala rozpoczeta, w trakcie opracowywania GPR

o

istnieje wysokie prawdopodobiefistwo pozyskania Srodk6w ze lr6del zewnqtrznych, w tym
Srodk6w z program6w operacyjnych oraz $rodk6w z budietu Padstwa,

o

mo2liwe jest wykorzystanie r62nego rodzaju zasob6w (w postaci zasob6w rzeczowych oraz
aktywno$ci r62nych podmiot6w) dziqki czemu, mo2liwe jest obni2enie skali niezbqdnych
naklad6w finansowych.

45

8. Szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji wraz
z szacunkowym wskazaniem 6rodk6w finansowych ze 乏 del
publicznych i prywatnych

W

procesie wdraiania przedsiqwziqi rewitalizacy,nych kluczowa

jest

dywersyfikacja ir6del

finansowania. Finansowanie z r62nych ir6del (komplementarno6d finansowa) sprawia, ie realizacja
przedsiewzieC rewitalizacyjnych bqdzie efektywna ibezpieczna (zwiqksza szanse na powodzenie ipelnq
realizaciq zalo2e6). Dywersyfikacja ir6del finansowania daje moiliwodd korzystania zar6wno z funduszy
komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Przedsiewziecia rewitalizacy.ine mogQ byi realizowane przez
162norodne grupy podmiot6w tj. przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego i pozarzEdowego.
Do pierwszego rodzaju ir6del finansowania (tj. komercyjnych) zalicza siq przede wszystkim kredyty,
poiyczki, obligacje komunalne. Ponadto wskazuje sie,2e niekt6re dzialania mogq byd wspierane przez
(rodki wlasne przedsiqbiorstw iinnych podmiot6w prywatnych ipozarzqdowych. Na etapie realizacji
zapis6w GPR bardzo istotna jest wsp6lpraca 162nych podmiot6w gwarantujqca powodzenie wdraianych
projekt6w/przedsiqwziqi rewitalizacyjnych.
Wspomniany drugi rodzaj obejmuje ir6dla niekomercyjne. W5r6d nich najwiQksze znaczenie majq 6rodki
w{asne bud2etu gminy, fundusze europejskie, jrodku bud2etu Paristwa. Naleiy wspomnied o tym, 2e

fundusze europejskie sq wyposaione w dedykowane dzialania, kt6re moina wykorzystad planujEc
realizu.iqc dzialania rewitalizacyjne.
Ponizsza tabela prezentujepodstawowe przedsiqwziecia rewitalizacy.ine wraz z wartoJciE oraz

finansowania (Jrodki unijne, budiet parlstwa, Srodki wlasne

-

i

ir6dlami

publiczne lub prywatne).
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Tabela 27,

lndkatyvne ramy flnansowe

w%
Srodki UE

(EFS,

EFRR, FS)

Budowa Mediateki wraz z ofertQ aktywizacyjnq lokalnq

Srodki wlasne

Srodki UE (EFS,
EFRR, FS)

Srodki wlasne

Bud2et
Padstwa

zl

0%

15,00%

0%
0%

s,00%

199 500,00 zl

6,96%

375796,29 zl

44%
0%

5,56%
s,00%

300 840,50 zl
190 000,00 zl

9s%

0%

s,00%

76 000,00 zl

4 000,00 zl

95%

0%

5,00%

380 000,00 zl

20 000,00 zl

95o/o

0%

5,00%

190 000,00 zl

10 000,00 zt

95%

0%

5,O0%

949 555,50 zt

49 977,74 zl

85%

0%

t5%

170 000,00 zl
6 556 277,90 zl

85o/o

95o/o

Razem w przyszlo5i

93%

Razem latwiej

85%
95%

Plac rekreacji dla mlodzie2y i dorostych wraz z miejscem

Wzl

Bud2et
Parlstwa

9′

3723 569,50 zl

-

557 100,50 zl
10 500,00 zl
28186,83 zl

33 410,99 zt

79 678,51zl
10 000,00 zl

piknikowym
Budowa silowni na wolnym powietrzu na terenie
Sp6tdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wtasno5ciowei
Budowa plac6w zabaw dla dzieci na terenie Sp6tdzielni

niowej Lokatorsko-Wlasnojciowei w Moikach
Monta2 domofon6w w drzwiach wejSciowych w
budynkach Sp6tdzielni Mieszkaniowej LokatorskoM ieszka

Wlasno6ciowej w Moikach
Zagospodarowanie pzestrzeni publicznych w obszarze

18 w Molkach
Suma

0,45%
Lt,30%
oprocowonie wlasne no podstowie SZOOP program6w operoycjynych no poziomie krojowym i regionolnym
88,250/o

30000,00 zl
33 410,99 zt

839442,97 zl
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W przypadku niepozyskania dotacji na realizacjq przedsiqwziqi rewitalizacyjnych wnioskodawcy,
podejmq pr6bq sfinansowania realizacji projekt6w korzystajqc m.in. z preferencyjnych unijnych
po2yczek, kredyt6w krajowych, dotacji z Funduszu lnicjatyw Obywatelskich czy Fundacji Kronenberga
oraz program6w krajowych. Nale2 jednak miei na uwadze, 2e planowany zakres projekt6w lub czas ich
realizacji bqdzie zale2ny od uzyskania innych 2r6del wsparcia.
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9. Mechanizmy wtqczania r62nych grup interesariuszy

w

procesie

rewitalizacji. Partnerstwo i partyrypacja
9.1.

Badanie spoleczne

w dniach 13.06.2016-22.06.2016 r. na potrzeby wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji. W celu poznania opinii jak najwiqkszej liczby mieszkaric6w badanie
Badanie zostalo zrealizowane

zostalo przeprowadzone metodq mixed-mode lqczqcq techniki wywiad6w kwestionariuszowych oraz
ankiety internetowe do samodzielnego wypelnienia.
Ankieta internetowa do samodzielnego wypelnienia CASI (ang. Computer-Assisted Self-interviewing) to
technika badafi ilo(ciowych w oparciu o nowoczesne technologie. Do gl6wnych zalet zaliczamy to, 2e
respondenci:

.
.

wypelnii formularz w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, co zwiqksza liczbq os6b
gotowych wziqi udzial w badaniu,
mogQ

maiQ wysokie poczucie anonimowoSci, sprzyjaiqce udzielaniu szczerych odpowiedzi.

Kwestionariusz ankiety zostal zamieszczony na nale2qcej

do wykonawcy platformie internetowej

Cyfrowa Demokracja.

Wywiady kwestionariuszowe PAPI to z koleitradycyjna forma badad oparta na bezpoSredniej rozmowie
ankietera z respondentem. Umo2liwia ona dotarcie do os6b, kt6re nie korzystajQ z internetu.
Dodatkowo obecnoSd ankietera wplywa motywujqco zar6wno na etapie rekrutacji do badania, jak i
w trakcie wywiadu (minimalizujqc ryzyko przerwania badania).

Celem badania iloSciowego bylo zebranie opinii mieszkadc6w na temat problem6w spolecznych,
gospodarczych, (rodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w gminie Moriki.

Pr6ba badania PAPI zostala dobrana

w

spos6b reprezentatywny przedmiotowo (kwotowy).

Na

podstawie danych z Urzqdu Miejskiego wyznaczono liczbq respondent6w z poszczeg6lnych jednostek
analitycznych, natomiast na podstawie danych Banku Danych Lokalnych (BDL GUS) okre(lono ich
strukturq plci iwieku.
Badanie CASI mialo charakter otwarty.

tqcznie w badaniu wziqlo udzial 427 respondent6w (420 w badaniu PAPI,7 w badaniu CASI). Kobiety
stanowity 53,86% calej pr6by (230 respondentek), mqiczyini 45,67% (195 respondent6w).
Najliczniejszq grupQ respondent6w stanowity osoby w wieku 25-44 lata (141 respondent6w, tj. 33,18%)

oraz osoby

w wieku 45-64 lata (106 respondent6w, ll.

24,94%1. Stosunkowo najmniej licznie

reprezentowany byly osoby w wieku 20-24 lala (9,65%, tj. 41 respondent6w) oraz osoby powy2ej 55
roku 2ycia (L4,35%, tj.61 respondent6w).
Wyniki badania sq dostqpne w dokumencie Diagnozy slu2qcej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji, kt6ra jest zalqcznikiem do GPR.
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9.2.

Nab6r pnedsiqwziqd rewitalizacyJnych

o naborze zostalo zamieszczone w Biuletynie lnformacji Publicznejs oraz na portalu do
konsultacji spolecznych www.cvfrowademokracia.pl, otwarty nab6r trwal od 1-10 lutego 2017 r. Karty
przedsiqwziqi mo2na byto zlo2yi za pomocq elektronicznego formularza oraz bezpoSrednio do Urzqdu
Miejskiego w Modkach (korespondencyjnie bqd2 do sekretariatu Urzqdu (pok6j nr 114), a takie wyslai

Ogloszenie

poczta elektronicznq na podany adres mailowy. Wplynqlo 17 kart przedsiqwziqi, kt6re zostaty
przeanalizowane, a efektem naboru jest wpisanie zgloszonych przedsiqwziqd do wykazu przedsiqwziqd
rewitalizacyjnych.

9.3.

Spotkanie dotyczqce wizji i poglqblenia analiry problemowej obszaru rewitalizacji

W dniu 15 lutego 2017 r. odbylo siq spotkanie warsztatowe, kt6rego celem byla praca w grupach oraz
uzyskanie odpowiedzi na pytania diagnozujqce skalq i charakter problem6w wystqpujqcych na obszarze
rewitalizacji. Rezultaty spotkania zostaly uwzglqdnione w opracowaniu niniejszego dokumentu.
Uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy, ich zadaniem bylo wypracowanie odpowiedzi na postawione
pytania (8 pytad) dotyczqce m.in.

.

przyczyn zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji,

potencjal6w obszaru rewitalizacji oraz dzialad kt6re nale2y podjq( by wykorzystad potencjal
rozwojowy obszaru,
problem6w ekologicznych

o

walor6wprzyrodniczych

Uczestnicy w grupach zastanawiali siq nad tym jak powinien wyglqdad obszar rewitalizacji po
przeprowadzeniu dzialai rewitalizacyjnych (wizja) oraz jakie sq ich oczekiwania dotyczqce rewitalizacji
miasta.

9.4.

Warsztat strategiczny

9.5.

W dniu 07 lipca 2017 r, odbyl siq warsztat stategiczny dotyczQcy poglqbienia kwesti problemowych,
identyfikacji potencjal6w, om6wienia kierunk6w oraz potrzeb rewitalizacyjnych. Rezultaty spotkania
zostaty uwzglqdnione w opracowaniu niniejszego dokumentu.
9.6.

9.7.

Etap konsultacji projektu uchwaly o wfznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

z dnia 10 marca 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
spolecznych dotyczQcych projektu uchwaly Rady Miejskiej w Mofrkach w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacjiw dniach 18 marca-18 kwietnia 2077 r.6

Zarzqdzenie nr 371177 Burmistrza Moniek,

Konsultacje w formie papierowych formularzy zglaszania uwag, drogq korespondencyjnq oraz mailowq.
Projekt uchwaty, formularz zglaszania uwag informacja o konsultacjach zostala zamieszczona

i

w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie Urzqdu Miejskiego (um-monki.pl), na tablicy ogloszefi oraz
5

http://bip.um.monki.wrotapodlasia.pl/konsultacjeJobszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacji-gminy-monki.html

6

http://bip.um.monki.wrotapodlasia.pl/konsultacje

J

obszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacjFgminy-monki.html
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na portalu cyforwademokracja.pl. Uwagi do projektu uchwaly mo2na bylo zlo2yi w formie ustnej,
w Urzqdzie Miejskim w Modkach (pok6j nr 113). lnformacje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji
zostaly podane do publicznej wiadomo6ci na 7 dni przed ich rozpoczqciem (tj. 17 marca 2077 r.l
W procesie konsultacji wptynety dwie uwagi w formie papierowej lub elektronicznej dotyczqce zmiany

-

wlqczenia dzialki nr 77691t4 oraz przesuniqcie granicy obszaru i wlqczenie dzialek
732512, 1,32413, 1,127, 1229, 123L, 1,232. W formie ustnej zgloszono r6wnie2 dwie uwagi, dotyczqce
wylqczenia dzialki 7728 oraz 7769/4 oraz wlqczenia dzialki nr t697/1.

granic obszaru

W trakcie konsultacji spolecznych przeprowadzona zostala ankieta konsultacyjna, kt6ra stanowi
zalqcznik nr 4 do Zarzqdzenie Nr 314177 Burmistrza Moniek z dnia 17 marca 2017 r.

Ankietq mo2na bylo pobraC z Biuletynu lnformacji Publicznej, wypelnione przeslai na adres poczty
elektronicznej (sekretariat@um-monki.pl) z dopiskiem ,,program rewitalizacji", albo zloiyt
w sekretariacie Urzqdu Miejskiego w Modkach (pok6j nr 114) lub wypelnid drogq internetowq
(www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/rewitalizacja-gmina-monki-ankieta-konsultacyjna)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. Nie wplynqty uwagi w ramach tej formy
konsultacji.
W ramach konsultacjispolecznych zostalo przeprowadzone spotkanie konsultacyjne w dniu 22 listopada
2076 r. w trakcie kt6rego uczestnikom zostaly przedstawione wyniki analizy danych jako6ciowych

dotyczqcych gminy, na bazie kt6rych przeprowadzono delimitacjq obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji, podkre$lono rolq partycypacji spolecznej w opracowaniu Gminnego Programu
Rewitalizacji. W trakcie spotkania przedstawiono wyznaczony obszar oraz dyskutowano o granicach
obszaru. Uczestnicy zostali r6wnie2 powiadomieni o kolejnych etapach realizacji projektu oraz
mo2liwoSci wlqczenia siq w proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

9.8.

Do

EtapkonsuhacjiGPR

uz u petn

ie n ia

po p rze p row o dzo nych ko ns u lta cj a ch.

1.1. Etap wdra2ania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji

Wdra2anie, monitoring oraz ocena Gminnego Programu Rewitalizacji bqdzie realizowana z mo2liwie
najszerszym udzialem interesariuszy, kt6rzy bqdq 2r6dlem pelnej informacji o sytuacji spolecznogospodarczej oraz o zmianach, kt6re zaszty na podobszarach rewitalizacji. Zwiqzane jest to przede
wszystkim z konieczno$ciq powodzenia realizacji przedsiqwziqi rewitalizacyjnych w dlugookresowej
perspektywie, zv,iaszcza w przypadku ograniczenia mo2liwoici finansowania niekt6rych z nich.
Na powy2szym etapie przewidywane sa otwarte spotkania z interesariuszami procesu rewitalizacji, a
tak2e sprawozdania partner6w z realizacji przedsiqwziqi rewitalizacyjnych. Jednocze(nie planowane jest
badanie ankietowe opinii spolecznej na temat realizowanych projekt6w i efekt6w ich wdra2ania.
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10.

Struktura zarzqdzania real izacjq gmi nnego programu rewitalizacji

Zarzqdzanie Gminnym Programem Rewitalizacji .iest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Ma na to
wplyw duia liczba partner6w uczestniczacych w jego realizacji oraz multidyscyplinarny charakter
przedsiqwziqi, kt6re zostav przewidziane do realizac.ii.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 pardziernika 2015 r. o rewitalizacji zadaniem wlasnym Miasta jest
m.in. tworzenie warunk6w do prowadzenia rewitalizacji.
Skuteczna realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji bqdzie prowadzona w oparciu o nastepujace
zasady:

1.

Kompleksowosc

- realizacja dzialafi i projekt6w wieloaspektowo,

z perspektywy caleSo miasta;

zasada jest weryfikowana na poziomie Programu, a nie pojedynczych projekt6w.

2.

KoncentracJa terytorlalna
GPR realizowany jest na wskazanym obszarze kryzysowym, kt6ry
charakteryzuje siq szczeg6lnymi warunkami w skali Gminy Mofki. Jednocze6nie zachowana jest
koncentracja (rodk6w na zadania priorytetowe o najwiekszych korzy(ciach spolecznych.

3.

- projekty realizowane w ramach r6inych dzialad i priorytet6w wzajemnie siq
uzupelniajQ; inwestycje publiczne sE realizowane r6wnolegle z projektami wspierajAcymi i
towarzyszqcymi partner6w zewnQtrznych.

4.

Partnerstwo do realizacji GPR wtaczaja sie partnerzy spoleczni, gospodarczy
Warunkiem skutecznego partnerstwa jest otwarta i ciagla komunikacja.

5.

Wsp6lpraca

6.

Staly monitorlrE realizacji programu rewitalizacji ijego ewaluacja.

-

KomplementamoSd

-

i instytucjonalni.

-

wsp6ldzialanie wewnatrz kom6rek i jednostek organizacyjnych GPR, pomiedzy
partnerami publicznymi, spolecznymi i prywatnymi; realizacja zasady dotyczy zar6wno ustalania
priorytet6w, realizacji projekt6w, jak imierzenia ich efekt6w.

Gldirne strorry wsp6tpracy przy wdraianiu Programu Rewitalizacii:

1. Poszczeg6lne wydziaty Urzedu Miejskiego w Morikach oraz jego jednostki organi2acyjne.
2. Zarzqdy sp6ldzielni iwsp6lnot mieszkaniowych wchodzqcych w sklad obszaru rewitalizacji.
3. Beneficjenci zewnetrzni odpowiadajqcy za realizacjQ projektdw rewitalizacyjnych tj. insMucje
kultury, instytucje polityki spolecznej, organizacje samorzqdu gospodarczego,
i

4.
5.

fundac.ie

stowarzyszenia, lokalni przedsiqbiorcy, parafie, osoby prywatne.

Mieszkadcy obszaru rewitalizacji.

lnni interesariusze Gminnego Programu Rewitalizac.ji.

Gl6wnym celem wdra2ania GPR iest budowanie partnerstwa miqdzy koordynatorem procesu - Utz Qdem
Miejskim w Mofikach a innymi podmiotami publicznymi oraz prywatnymi ipozarzqdowymi dzialajqcymi

w

mie6cie. Wlaiciwe zarzqdzanie wdra2aniem wymaga przyjqcia odpowiednich rozwiAzai
organizacyjnych prezentowanych poniiej.

10.1. Organizacja wdro2enia

We wdro2eniu GPR bqdq braty udzial dwa typy podmiot6w:
Podmioty wykonawcze, tzn. jednostki odpowiedzialne za realizacjq poszczeg6lnych przedsiqwziqi.
Podmioty zazqdzaJqce, tzn. jednostki zarzqdzajEce oraz koordynujqce wdra2anie caloSci programu,
kt6re r6wnoczeinie prowadzq monitoring oraz ocenq programu.

Wdra2anie i monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji bqdq realizowane z udzialem szerokiego
grona interesariuszy. Poni2ej przedstawiona jest organizacja wdro2enia.
Rpunek 3. Organizacja wdroienia Gminnego Programu RewiblizacJi

Burmistrz

Moniek

+----+

↑
Operator GPR― Zastcpca

System informatyczny, narzqdzia

komunikacji elektronicznej

PrOiekty wsp61ne

Z聯

Projekty

Projekty Urzqdu

partner6w

Miejskiego i.ich
jednostek

spolecznogospodarczych

Spd翻

organizacyjnych

協 謡:淵‖中
棚渕,鋸 汐

2r6dto: oprocowonie wlosne

Organem majqcym ustawowe umocowanie do zarzqdzania Gminnym Programem Rewitalizacji jest

Burmistrz Miasta, kt6ry ustanawia pozostale elementy organizacyjne struktury zarzqdzania
wdro2eniem.

10.2. Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji bqdzie stanowil forum wsp6lpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami
w zakresie prowadzenia i oceny rewitalizacji. Jednoczeinie bqdzie on pelnil funkcjq
opiniodawczo-doradczq dla Burmistrza Moniek.

Gminy

Zasady wyznaczania skladu oraz zasady dzialania Komitetu Rewitalizacji okreSla Rada Miejska w drodze

uchwaly, zapewniajqc wylanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli. Zasady te bqdq przyjqte nie
p62niej ni2 w dniu przyjqcia GPR. Podjqcie uchwaly w tej sprawie bqdzie poprzedzone konsultacjami
spolecznymi.

Burmistrz Moniek powola w drodze zarzqdzenia Komitet Rewitalizacji w terminie nie dlu2szym ni2 3
miesiqce, liczqc od dnia uchwalenia przez Radq Miejskq w Morikach zasad wyznaczania skladu oraz zasad
dzialania Komitetu Rewitalizacji.

10.3. Operator Programu Rewitalizacji

Operatorem GPR bqdzie wlaSciwa merytorycznie istniejAca kom6rka Urzqdu Miejskiego w Mofikach
Zastqpca Burmistrza. Do zadad i odpowiedzialnoSci Operatora bqdq nale2aly:

1.
2.

Kontakty i koordynacja dzialafi wszystkich realizator6w projekt6w.

3.
4.
5.

Bie2qce informowanie i raportowanie w zakresie prowadzonych dzialad rewitalizacyjnych.

-

Koordynacja procesu pozyskiwania i analizy danych niezbqdnych do przeprowadzenia monitoringu
i ewaluacji na etapie wdra2ania GPR.

Podejmowanie dzialari na rzecz wlqczenia interesariuszy GPR w proces jego wdra2ania.
Promocja idei rewitalizacji i informowanie spolecznoJci lokalnej o postqpach we wdra2aniu GPR.

Do prowadzenia procesu rewitalizacji na etapie jego wdro2enia Operator bqdzie wykorzystywal system

informatyczny oraz narzqdzia komunikacji elektronicznej. System ten pozwoli na gromadzenie,
przetwarzanie i udostqpnianie informacji i dokument6w w spos6b umo2lwiajqcy koordynacjq dzialad
wszystkich uczestnik6w wdro2enia oraz systematyczne gromadzenia danych do monitoringu i oceny
GPR.

Spos6b wykonywania zadad przez Operatora bqdzie mial podstawowe znaczenie dla tworzenia
i utrzymania dobrych relacji z partnerami i odbiorcami realizowanych dzialad rewitalizacyjnych, kt6rzy
majq bezpo(redniwptyw na powodzenie wdra2ania Programu.
10.4. Pnedsiqwziqcia rewitalizacyjne

Podstawowymi instrumentami wdra2ania GPR sE przedsiewziqcia gl6wne, kt6re zostaty wylonione w
procesie partycypacji spolecznej na etapie programowania.
Zgodnie z

art.2l ustawy o rewitalizacji

z dnia 9 paidziernika 2015r. po uchwaleniu Gminnego Programu

Rewitalizacji kluczowe przedsiqwziqcia rewitalizacyjne sluiqce realizacji zadad wlasnych Miasta bqdq
niezwlocznie wprowadzone do zalqcznika uchwaly przyjmujqcej Wieloletniq Prognozq Finansowq
Miasta.
Zaklada siq, 2e przedsiqwziqcia bqdq finansowane przez poszczeg6lne podmioty ze sfery publicznej,
poszczeg6lnych wnioskodawc6w przedsiqwziqi ujqtych w programie.
prywatnej i pozarzqdowej
Wsp6tfinansowanie przedsiqwziqd rewitalizacyjnych przez podmioty z trzech sektor6w (publicznego,
prywatnego i pozarzqdowego) bqdzie wyrazem partnerstwa. Szczeg6lnym wyrazem tego partnerstwa
bqdq projekty wsp6lne.

-

Partnerstwo mo2e byi zawiqzane z inicjatywy wladz miasta bqdi organizacji pozarzqdowej. Decyzjq
o realizacji projektu w partnerstwie z organizacjq pozarzqdowq wladze Miasta bqdq podejmowaty
w oparciu o sp6jnoii dzialad z celami strategicznymi i listq przedsiqwziqC rewitalizacyjnych.
Zgodnie z Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program6w w zakresie polityki sp6jnoSci
finansowanych w perspektywie finansowej 2O1,4-2O2O projekty wsp6lne bqdq realizowane w ramach
nastqpujqcych form:

Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiqzane ze sobq tematycznie w ramach
wsp6lnego celu, jaki ma zostat osiqgniqty dziqki ich realizacji, kt6rych wyb6r do dofinansowania lub
realizacja jest koordynowana przez wla$ciwe instytucje. Koordynacja polega w szczeg6lno5ci na
okre5leniu wzajemnych relacji miqdzy projektami w zakresie warunk6w ich wyboru i oceny lub
postanowieri um6w o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu.
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Projekt partnerski stosowany jest w celu wsp6lnej realizacji projektu, w zakresie okreSlonym przez

instytucjq zarzqdzajqcq krajowym programem operacyjnym albo instytucjq

zarzqdzajqcq

regionalnym programem operacyjnym. Podmioty wchodzqce w sklad partnerstwa mogq wnosii do
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach okreSlonych
w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
Projekt hybrydowy polega na wsp6lnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne
utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej, kt6rq mo2e byi budowa, przebudowa lub

remont obiektu budowlanego lub wyposa2enie sktadnika majqtkowego w urzqdzenia
podwy2szajqce jego warto6i lub u2yteczno6i, polqczone z utrzymaniem lub zarzqdzaniem
przed m iotem tej i nwestycj i za wynagrodze niem.

Projekt grantowy to projekt, kt6rego beneficjent udziela grant6w na realizacjq zadafi slu2qcych
osiqgnigciu celu tego projektu przez grantobiorc6w. Grantobiorcq jest podmiot publiczny albo

prywatny, inny ni2 beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru
ogloszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego.
Realizacja projekt6w bqdzie r6wnie2 finansowana ze (rodk6w UE, jak i Srodk6w z funduszy celowych.

2162nicowanie

i

zachowanie niezale2noSci

lr6del finansowania jest niezbqdne

w

poprawnym

zarzqdzaniu i realizacji projekt6w rewitalizacyjnych. Za pozyskiwanie informacji dotyczqcych konkurs6w
organizowanych w ramach program6w krajowych, RPO Wojew6dztwa Podlaskiego oraz przygotowanie
wniosk6w o dofinansowanie i ich realizacjq bqdq odpowiadali indywidualnie poszczeg6lni wla5ciciele
(wnioskodawcy) przedsiqwziqi, znajdujqcych siq w Gm innym Programie Rewitalizacj i.

Wsparcie ekspert6w zewnetrznych w przygotowaniu projekt6w, dokumentacji oraz wniosk6w
aplikacyjnych o wsp6finansowanie przedsiqwziqd z Srodk6w zewnetrznych bqdzie nastQpowalo
w drodze nawiqzywanej indywidualnie wsp6lpracy (na wlasnq odpowiedzialno6d i wlasny koszt) przez
poszczeg6lnych wla5cicieli (wnioskodawc6w) przedsiqwziqd, znajdujqcych siq w GPR.

Planowane przedsiqwziqcia rewitalizacyjne obejmujq catq perspektywq czasowq GPR. Poni2ej
prezentowany jest harmonogram realizacji poszczeg6lnych przedsiqwziqi rewitalizacyjnych.
Tabela 28. Harmonogram realhacJi pzedsiqwziqd podstauourych

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Budowa Mediateki wraz z ofertl aktnrizacyjna
lokalnq spolecznodd
Swietlica socjotera peutyczna
Razem w przlazlo5d
Razem

latwiej

Plac rekreacjidla mlodzieiy idoroslych

wnz

z

miejscem pihikowym
Budowa silowni na wolnym porietzu na terenie
Sp6tdzielni Mieszkaniowej Lokatorske'

WasnoSciowej
Budowa plac6w zabaw dla dzieci na terenie
Sp6ldzielni Mieszkaniowej Lokatorsko.

Wasno6ciowej w Modkach
Montai domofon6w w drnuiach wej6ciowych w
budynkach Sp6ldzielni Mieszkaniowej
Lokatorske' Wlasno3ciowej w Modkach
Zagospodarowanie ptzestneni publicznych w

obszaze rewitalizacji
Termomodemizacja budynku \rfzwolenia 18 w
Zr6dlo : oprocowonie wlosne
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10.5. Komunikacja

Komunikacja

w

procesie wdra2ania Gminnego Programu Rewitalizacji bqdzie adresowana do

nastepujqcych grup interesariuszy:

f.

interesariusze zaanga2owani w przygotowanie realizacje przedsiewzied rewitalizacyjnych,

2.
3.

mieszkaicyobszaru rewitalizacii,
pozostali mieszkancy Miasta.

Komunikacja z interesariuszami na etapie wdrazania ioceny GPR bqdzie obejmowala:

1.

Spotkania koordynacyjne

z

podmiotami odpowiedzialnymi

za

realizacjq przedsiewzied

rewitalizacyjnych.

2.

i

BieiEce kontakty osobiste, mailowe

telefoniczne

z

przedstawicielami podmiot6w

odpowiedzialnych za realizacjQ pnedsiqwziqd rewitalizacyjnych.

3.

Cykliczne otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami GPR.

Cel spotkol: elektywne zorzqdzonie przeplywem informocii no temot prowodzonych dziolol
rewitolizocyjnych oraz wlqczonie interesoriuszy

4.

Przeprowadzaniebadanankietowych.

Celem

5.

bodal bqdzie poznonie opinii mieszkarlcdw no temot dotychczos zreolizowonych proiekt6w

Dostqp do informacji bedzie zapewniony dziqki aktualizacji strony internetowej oraz BIP Urzqdu
Miejskiego w Mo6kach.

W grupie interesariuszy zaanga2owanych w przygotowanie i realizacje przedsiqwziei rewitalizacyjnych

kluczowe dzialania komunikacyjne bedq dotyczyly procesu koordynacji prac wszystkich realizator6w
tych przedsiqwziqd. W ramach tej komunikac.ii bqdq r6wnie2 pozyskiwane i analizowane dane niezbqdne
do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji.
10.6. Koszty zanadzania wdrotenlem Programu Rewitalizacll

W procesie wdraiania Gminnego Programu Rewitalizacji niezwykle istotne jest okreSlenie koszt6w
zarzadzania, dlatego tei szacunkowe koszty zostaly okre(lone ponilej.
Tabela 29. Saao.mlowr

2016

kcty rA@nla

2017

0

2018

w p6zczc86lrrydr

2019

32000 35000

36000

ht

dr GmlnnFr ProSnm.m Rri,lbflzeCl w

2020
52000

2021
36000

2022
36000

ltdt

2023
52000

20162023

280000

Optocowonie wlosne

Na koszty zarzEdzania bqdq sktadaly siq:

-

bezposrednie (wynagrodzenie koordynatora/ kierownika proiektu lub innej osoby majEcej za
zadanie koordynowanie lub zarzqdzanie projektem, wydatki zwiqzane z utworzeniem lub
prowadzeniem wyodrqbnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub

odrebnego rachunku bankowego, zakup lub amortyzacja sprzqtu lub wartosci niematerialnych
i prawnych oraz zakup mebli do zarzqdzenia projektem, d2ialania informacyjno-promocy.ine
zwiazane z realizacjA pro.iektu, inne koszty bezposrednio zwiqzane z realizacjQ projektu)

-

poJrednie (koszty zarzQdu, koszty personelu obslugowego, koszty obslugi ksiqgowej, koszty
utrzymania powierzchni biurowych, oplaty za media, amortyzacja, koszty teleinformatyczne i
uslug pocztowych, materiaty biurowe, ubezpieczenie, ochrona, koszty utrzymania i obslugi
ad

m

inistracyl nej).

11.
11.

System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji
1. Monitori ng Gmi nnego Programu Rewitalizacji

Monitoring prowadzonego procesu rewitalizacji stanowi procedurq systematycznego rejestrowania
i raportowania postqp6w procesu rewitalizacji na poziomie powstawania jego zalo2onych produkt6w.
Obejmuje on monitoring rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy polega na bie2qcej inspekcji przeprowadzanych w danym czasie przedsiqwzigi,
pozyskiwaniu informacji nt. postqp6w w ich realizacji, zapewnieniu zgodno5ci z zalo2eniami GPR.

Monitoring finansowy obejmuje kontrolq finansowych aspekt6w inwestycji oraz zapewnia trwalo5i
osiqgniqtych rezultat6w. Dodatkowym aspektem monitoringu finansowego mo2e byi pomoc partnerom
uczestniczqcym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji nt. mo2liwych ir6del finansowania zewnetrznego
inwestycji.
Za monitoring iocenq postqp6w we wdra2aniu GPR odpowiedzialny bqdzie Operator. Podstawq systemu

monitoringu i oceny realizacji

GPR bqdq pozyskane dane ilo3ciowe (monitorowanie metodq ilo3ciowq)
jako6ciowe (monitorowanie metodq jako6ciowq). Dane bqdq gromadzone na poziomie poszczeg6lnych
jednostek (miejscowoSci, ulic, punkt6w adresowych). Umo2liwi to przeprowadzanie analiz iokresowe
i

raportowanie postepu realizacji GPR. Do okresowego monitorowania zmian stanu obszaru rewitalizacji
poszczegdlnych jego podobszarach bqdq wykorzystane te same wskainiki iloiciowe kt6re byly
podstawq delim itacji obszaru zdegradowanego i rewital izacji.

w

Do monitorowania GPR zostal zaprojektowany system wskainik6w w oparciu o nastqpujqce kryteria:

Mierzalno$ci

-

wskainiki powinny byd mo2liwe do zmierzenia na odpowiednio wysokim poziomie

dokladno{ci,
Rzetelnoici - pomiar wskainik6w powinien byd dokonywany
razem na tych samych zasadach,

w spos6b obiektywny, za ka2dym

Trafno(ci - wska2niki powinny odzwierciedlaC rzeczywisty poziom realizacji cel6w, a wiqc
byi dobrane tak, aby odzwierciedlai rzeczywiste wyniki dziala6,
Dostqpnoici - wskainiki powinny byi dostqpne dla os6b lub instytucji dokonujqcych ewaluacji, ich
pozyskanie powinno byd proste i nie wymagad nadmiernych naklad6w finansowych ani czasowych.

Zastosowane zostanQ wskainiki produktu, kt6re beda mierzyly materialne, konkretne efekty
podejmowanych dzialafi w ramach realizacji zapis6w dokumentu (co oznacza, 2e poziom wyj$ciowych
tych wskainik6w wynosi pzewa2nie zero).
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Tabela 30. Wskalnlki monltorlngu reallzacJl

G PR

Rodzaj

VVskattnik

Cel

Cel strateglczny 1: Zr6wnowa2ony

Liczba os6b bezrobotnych na 100

rozv6J spoleczny I zawodowy
mleszkafi c6w obsza ru rewlta llzacJl

mieszka6c6w

Cel operaryJny 1.1:. ZmnieJszony

poziom ub6stwa i bezrobocla

rezu ltatu

Liczba os6b korzystajqcych z pomocy

spolecznei na 100 mieszkafc6w
Liczba os6b bezrobotnych objetych
wsparciem w ramach GPR
Liczba os6b korzystajqcych z pomocy
spolecznei objeWch wsparciem w ramach GPR
Liczba zrealizowanych program6w wsparcia
skierowanych do os6b wykluczonych

Wartogd
5,8

bazowa Wartojddocelowa w 2023r.
‐
3%
PUP
‑4%

rezultatu

2r6dlo

I MOPS

produktu

0

t64

uM MOnki

produktu

0

110

uM MOnki

produktu

0

2

uM MOnki

produktu

0

produktu

0

produktu

0

Stan na dziefi
31 grudnia

spolecznie i zagro2onych
Liczba zrealizowanych program6w rozwoju

przedsiebiorczoSci wir6d mlodzie2y
Cel operacyjny 1.2:.

Roar6j

kapitalu spolecznego

Liczba imprez o charakterze kulturalnym
zrealizowa nych na zmodernizowanych

obiektach
Liczba program6w zrealizowanych w ramach
GPR wzmacniajqcych proces wymiany
Wzrost procentowy powierzchni u2ytkowej na
obszarze rewitalizacji w stosunku do
powierzchni sumarycznej w obszarze

rezultatu

iycia mieszka/ic6w obszaru
rewitalizacji
Cel operacyJny

Liczba budynk6w wielorodzinnych na

produktu

Cel strateglczny 2: WVsolo Jakoid

Poprawa
warunk6w zamieszkania
mleszkafi c6w obszaru rewitallzacJi
2. 1:.

zamontowano domofony
Liczba kamer monitoringu wizyjnego na

16

uM MOnki

uM MOnki

4%

uM MOnki

10

uM Monki

2076

obszarze rewitalizacji, w kt6rych

obszarze rewitalizacj

uM Monki

i

produktu

Stan na dzief
31 grudnia

20L6
0

Sp6ldzielnia

Mieszkaniowa/UM

i

Moiki
Liczba budynk6w wielorodzinnych poddanych

produktu

0

produktu

0

termomodernizacji na obsza rze rewita lizacj i w
ramach GPR
zmodernizowanych i odnow

Sp6ldzielnia
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Ce!
C-el

operacyJny 2.2 :. Poprawa

Wskattnik

Rodzaj

Wartò̀bazowa

ciqg6w komunikacyjnych w ramach GPR

publlczneJ

obiekt6w o charakterze
w ramach GPR

Liczba utworzonych
:

2r6dlo
Mieszkaniowa/UM
Moriki/Starostwo
Powiatowe

funkcJonalno3cl I uiytecznoScl

pzestzenl

Wartò̀docelowa w 2023 r.

produktu

0

uM MOn陶

oprocowonie wlosne
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Monitorowanie metodq jako5ciowq bqdzie odbywalo siq za pomocq danych jakoSciowych mierzqcych
skuteczno5i prowadzonych dziala6, tj. systematycznym (raz w roku) prowadzeniu badari spolecznych
(wywiad6w, spotkad) z odbiorcam i rewitalizacj i.
Gminny Program Rewitalizacji bqdzie raz na 3 lata podlegal ocenie stopnia realizacji z mo2liwoSciq
dokonywania w nim stosownych zmian (zgodnie z wynikami oceny). Za dokonywanie oceny bqdzie
odpowiadal Burmistrz Miasta.
Narzqdziami monitoringu i ewaluacji GPR bqdq tak2e okresowe otwarte spotkania organizowane przez
Urzqd Miejski w Mo6kach dla wszystkich zainteresowanych podmiot6w, a tak2e sprawozdania
partner6w rewitalizacji dotyczEce realizowanych przez nich przedsiqwziqd rewitalizacyjnych.

Okresowe (na koniec ka2dego roku poczynajqc od roku 2018) sprawozdania dotyczqce realizacji GPR
bqdq przedkladane do akceptacji Burmistrzowi Miasta oraz zamieszczane na stronie internetowej i BIP
Urzqdu Miejskiego.

W przypadku zaistnienia potrzeby aktualizacji GPR Operator Programu zglosi wniosek do Burmistrza
Miasta, a ten przedlo2y projekt do uchwalenia przez Rada Miejska w Modkach. W proces aktualizacji
GPR bqdq anga2owani wszyscy interesariusze rewitalizacji, kt6rzy bqdq informowani na bie2qco
o przebiegu procesu wdra2ania i monitoringu GPR (GPR). Aktualizacja programu zostanie dokonana
zgodnie z obowiqzujqcymi w danym momencie wytycznymi oraz regulacjami prawnymi.

Material zebrany w procedurze monitoringu bqdzie podstawQ do przeprowadzenia oceny (ewaluacji)
skutecznoici dzialad rewitalizacyjnych zar6wno po ich zakodczeniu (ewaluacja ex-post), jak r6wnie2
w wyznaczonych momentach (po uplywie polowy czasu wdra2ania GPR, tj. w roku 2020) jej realizacji
(ewaluacja mid-term).

11.2. Ocena Gminnego Programu Rewitalizacji

Ocena (ewaluacja) procesu rewitalizacji jest sformalizowanq ocenQ stopnia osiqgniqcia cel6w
rewitalizacji w danej chwili i bqdzie dokonywana w oparciu o odpowiednio zaplanowane badania
spoleczno-ekonomiczne, kt6re bqdq dotyczyty w szczeg6lno5ci nastqpujqcych kryteri6w:
skuteczno3ci i efek$wno5ci procesu rewitalizacji,
u2ytecznoSci, trwalo6ci i trafno3ci osiqgniqtych rezultat6w.
Do oceny bqdq mialy zastosowanie oparte na wytycznych Komisji Europejskiej poni2sze kryteria:

-

czy cele rewitalizacji odpowiadajE potrzebom beneficjent6w (r62nych
grup mieszkaic6w, przedsiqbiorc6w)?

trafnoSi (ang. relevance)

efektywno6d (ang. efficiency) - czy dzialania rewitalizacyjne sq racjonalne z ekonomicznego punktu
widzenia? Czy ponoszone koszty sq proporcjonalne do osiqganych efekt6w?

skuteczno6i (ang.

effectiveness) czy wdra2anie dziala6 rewitalizacyjnych przyczynia

siq do realizacji zalo2onych cel6w strategicznych?

u2ytecznoSi (ang. utility) - czy realizacja dzialari rewitalizacyjnych przyczynia siq do lepszego
zaspokojenia potrzeb beneficjent6w i rozwiqzywania zidentyfikowanych problem6w?
Czy beneficjenci faktycznie korzystajQ z efekt6w dziala6? Czy pojawiajq siq niepo2qdane, negatywne

efekty uboczne realizowanych dziatad?

trwaloii (ang. sustainability) -

czy pozytywne skutki dzialad rewitalizacyjnych majq charakter staty?

Czy efekty dzialad bqdq trwale?
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Procedura monitorowania i oceny:
Tabela 31. Kroki w proceduze monltorowania i oceny
Pozyskiwanie i dokumentowanie da nych

Gromadzenie danych i ich weryfikacja
Zakres monitoringu

planowanymi (o ile zostaly okre(lone)
4

Przeprowadzenie badari

opinii mieszkaic6w,

opracowanie

raport6w
Opracowanie wniosk6w na podstawie wskainik6w monitoringu
oraz badari opinii
6.

Udostqpnienie wniosk6w z oceny

7.

Weryfikacja

8.

Przeprowadzenie konsultacji spolecznych

i aktualizacja
rewitalizacyjnych

Programu,

w tym

dziatari

Zakres oceny

I

I
w

ramach aktualizacji

I

l

*rooorr,.nie

wynik6w

oceny
I

9.
I

Zr6dlo : oprocowonie wlosne

11.3. System modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu Programu

Organem odpowiedzialnym za wprowadzanie modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu jest Rada
Miejska w Modkach, kt6ra bqdzie to czynila na wniosek Burmistrza Miasta. Burmistrz mo2e wystqpii z
wnioskiem podjqtym na skutek analizy raport6w opracowywanych okresowo na podstawie wynik6w
monitoringu GPR i sytuacji w mieScie.
Kroki w procedurze oceny realizacji i zmian GPR:

1,.

Przekazanie przez Burmistrza Komitetowi Rewitalizacji do zaopiniowania ocenq aktualno6ci i stopnia

realizacjiGPR.

2. Ogloszenie oceny sporzQdzonej przez Burmistrza w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Moriki.
3. Wystqpienie przez Burmistrza do Rady Miejskiejz wnioskiem (wraz z opiniq Komitetu Rewitalizacji)
o zmianq GPR, je2eli w wyniku oceny zmiana jest konieczna.

4.

Podjqcie przez Radq Miejskq uchwaly o zmianie GPR z zachowaniem wymagafi zawartych w art. 23
Ustawy o rewitalizacji.

Je2eli w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji GPR, stwierdzone zostanie osiqgniqcie cel6w
rewitalizacji, Rada Miasta powinna uchylii uchwalq w sprawie GPR w calo5ci albo w czq(ci, z wlasnej

inicjatywy albo na wniosek Burmistrza. Jednak2e Program nie mo2e byd uchylony w wymaganym okresie

zachowania trwaloSci produkt6w bqdqcych wynikiem zrealizowanych przedsiqwziqi
dofinansowania z srodk6w RPo wojew6dztwa podlaskiego lub program6w krajowych.

w

ramach
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12.

Molki

Okreilenie niezbqdnych zmian w uchwalach

12.1. okreilenle ewentualnych koniecznlrch zmian w uchwalach, o h64,ch mowa w art. 21 ust 1
ustawy z dnia 21 czeMca 2001 r. o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i
o zmianie Kodeku cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz.150 oraz z 2OL5 r. poz. 13221

W zwiEzku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji moiliwe bedzie wprowadzenie zmian
w uchwalach definiujqcych politykq mieszkaniowq miasta:

-

Uchwala nr Vlll/50/11 Rady Miejskiej w Moikach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Sminy Mor'iki na Iata 2011 2016',

-

Uchwala Nr XXIX/248/13 Rady Miejskiel W Monkach z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy Modki

pierwszej kolejno6ci element6w zwiazanych ze sposobem i trybem
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi po zakoficzeniu wdra2ania programu rewitalizacy.inych.
Niezbqdne zmiany zostane wprowadzone r6wniei w przepisach wykonawcrych do ww. uchwal.
Zmiany bqda dotyczyly

w

ie w chwili obecnej nie przewidu.ie siq zmian w dokumentach dotyczqcych
polityki mieszkaniowej z uwagi na to,2e obowiQzujace dokumenty sq zgodne z przyjetymi kierunkami
Nalezy jednak zwr6ciC uwagq,

procesu rewitalizacji w Gminie Modki.

12.2. wskazanle sposobu realizacji Programu w zakesie planowania i zagospodarowania

pnestnenneSo

w

zwiEzku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji mo2liwe bQdzie dokonanie zmian
w uchwalach definiujacych polityke planowania zagospodarowania przestrzennego przyjqtych przez
Radq Miasta Nowego SQcza,

tj.:

-

w uchwalach dotyczqcych miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzenneSo,
Studium Uwarunkowad i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego.
Nale2y jednak zwr6cic uwagq, 2e w chwili obecnej nie przewiduJe siq zmian w dokumentach dotyczEcych
planowania i zagospodarowania przestrzennego z uwagi na to, ie obowiEzujQce dokumenty sQ zSodne
z przyjete politykE rewitalizacji w Mo6kach.

つ４

ＣＶ

G m in

ny P rogra m Rew ito lizocj i g mi ny Mo riki

13. Specjalna Strefa Rewitalizacji
Na obszarze rewitalizacji nie planuje siq ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o kt6rej mowa
w art. 25 ustawy z dnia 9 paidziernika 2016r. o rewitalizacji.
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Spis tabel
Tabela 1. Wskainiki dotyczEce pomocy spolec2nej: liczba os6b og6lem korzystajqcych z pomocy
spolecznej na 100 mieszkaric6w oraz liczba os6b korzystaracych z pomocy spolecznej z powodu

r...................,........

bezrobocia na 100 mieszkadc6w w 2015

.................................... 6

Tabela 2. Wskalniki dotyczQce pomocy spolecznej: liczba os6b korzystajQcych z pomory spolecznej -

pow6d bezradnoSi w sprawach opiekuiczo-wychowawczych i prowadzenia 1000 mieszkahc6w, liczba
os6b korzystajqcych z pomocy spolecznej pow6d bezradnoSC w sprawach opiekudczo-wychowawczych
- rodzina niepelna w przeliczeniu na 1000 mieszkafic6w, liczba os6b korzystajEcych z pomocy spolecznej

pow6d

-

bezradno(C w sprawach opiekuiczo - wychowawczych - rodzina wielodzietna w przeliczeniu
...............,......, 6
r. . .. . .. .. .. . .. .

na 1000 mieszkaic6w w 2015
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Zalqcznik

nr \ -

Podstawowe kierunki zmian funkcjonalnoprzestrzennych obszaru rewitalizacji sporzQdzony na mapie w skali co
najmniej 1:500O opracowanej
wykorzystaniem tre(ci mapy

z

zasadniczej, a

w przypadku jej braku

ewidencyjnej w rozumieniu ustawy

-

z

z wykorzystaniem treSci mapy
dnia L7 maja 1989r.- Prawo

geodezyjne i kartograficzne

Zalqcznik graficzny stanowi oddzielny plik pdf.
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INFORMACJE OG6LNE

Gmina Mofiki to Bmina mie,sko-wiejska poloiona w wojew6dztwie podlaskim 40 km na p6lnoc od
Bialegostoku, w centralnej czeJci powiatu monieckiego. Gmina sqsiaduje z piecioma gminami: Goniadz,
JaSwily, Knyszyn, Krypno iTrzcianne. Powierzchnia gminy wynosi ponad 160 km2, co stanowi prawie
12% powierzchni calego powiatu. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 65 lQczeca Goldap
z przej{ciem granicznym w Bobrownikach oraz linia kolelowa nr 38.
Rysunek 1. Polorenie

tminy Monki

na tle powi.ltu, wojew6dztwa oraz kraju

r,owht monLdd w podzl.l. m ,mlrry

-I

Gnina l,ldiki
Po,riat mor*r*i
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W centrum gminy poloione jest miasto Moriki i otoczone jest przez 42 solectwa: Boguszewo, Ciesze,
Czekoldy, Dudki, Dudki-Kolonia, Dzieiki, Dziqkonie, Hornostaje, Hornostaje-Osada, Jaski, Kiilak,
Kole6niki, Kolodziei, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Kulesze, Lewonie, tupichy,
Magnusze, Masie, Mejly, Moniuszeczki, Oliszki, Oldaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki,
Sikory, Sobieski, Swierzbienie, WaJki, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Zyburty, Zodzie.

2 Jednosrki przestrzenne w gnrinie Monki

Rysunek

Gmina Monki
l:100000

!t'tiasto

I

tlolU

mrisowo&i

wiejskie gminy i,to6ki

2r6dlo: oprocowo nie wlosne

Historia gminy siqga roku 1973, kiedy to wyniku reformy administracyjnej zostala powolana. Samo

miasto uzyskalo prawa miejskie w 1965 r.
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IL SFERA SPOLECZNA

Gminq Mofki, na koniec 2015 r., zamieszkiwalo lqcznie 15 031 os6b. Ponad 66% populacji gminy
stanowili mieszkaricy miasta Moriki (10 004 os6b). obszar wiejski zamieszkiwalo lqcznie 5 027 os6b.
W5r6d wszystkich mieszkafc6w gminy kobiety stanowily ponad 5l% (7 707 kobiet). Na obszarze
miasta kobiety stanowily prawie 53% (5 278 kobiet), natomiast mqiczyini niewiele ponad 47% (4 726
mq2czyzn). Na uwagq zasluguje fakt, ii na obs2arze wiejskim wystqpila odwrotna proporcja. Kobiety
lqcznie stanowity tam ponad 48o/o (2 429 kobiet), natomiast meiczyini n ies pelna 52% (2 598 mqiczyzn).
Analizujqc poszczeg6lne grupy wiekowe naleiy stwierdzid, ii najwiQksza liczba mieszkafc6w, na koniec
roku 2015, byla w wieku produkcyjnyml (9 879 os6b, tj. 65,7% calei populacji gminyl. Na terenie miasta
lqcznie zamieszkiwalo 6 704 os6b w wieku produkcyjnym, z czego mqiczyrni stanowili ponad 51%
(3 433 osoby), natomiast kobiety niespelna 49% (3 271 os6b). Na obszarre wiejskim mqiczyrni w wieku
produkcyjnym to l?cznie ponad 55% calej grupy wiekowei z ww. terenu (1 761 os6b).
Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowily w calej gminie ponad 15% (2 470 os6b, z czego 1545

blo z obszaru miasta, natomiast 925 z obszaru wiejskiego). Iqczna liczba mqiczyzn w tej grupie
wyniosla 1 287, co stanowilo ponad 52% calej populacji, natomiast laczna liczba kobiet wyniosla 1 183
co stanowilo niespelna 48%.
Na terenie calej gminy, na koniec 2015 r., zamieszkiwalo lqcznie 2 582 os6b w wieku poprodukcyjnym
(tj. prawie 18% wszystkich mieszkarlc6w). W tej grupie wiekowej bylo ponad dwukrotnie kobiet nii
mqiczyzn (1 839 kobiet, tj.68,6% oraz 849 mQrczyzn, tj.31,4% calei populacji).

Tabela 1. ticzba mieszkanrow w posz(zegol y.h Brupa(h wiekowv(h u uwzBlednieniem
obszar
Mohkl― stan na 31 12 2015 r

Oρ ′
●CO″ α

"le●

●sne na ροdstowie danych z fttdellcy7 ιυd,

ri t/r2c′ υ Mleyskiego

pl.i w podziale

w MO

na

bcわ

Wainymi wskainikami iwiadczqcymi o spoleczefistwie danej gminy sq te dotyczQce obciaienia
demograficznego. Z jednej strony Swiadczq one dobrym stanie zdrowia spoleczerlstwa (dotyczy os6b
w wieku poprodukcyjnym) oraz potencjale rozwojowym (dotyczy os6b w wieku przedprodukcyjnym)
z drugiej strony majq wp,lyw finanse publiczne, gdyi Swiadczy to o liczbie os6b placqcych podatki.

Mofki na 100 os6b w wieku produkcyjnym przypadalo 52,5 osoby w wieku
nieprodukcyjnym, z czego wartosd ww. wskainika dla obszaru wiejskiego wyniosla 58,33, natomiast
Na terenie gminy

dla obszaru miejskiego 49,22.

1

Zostaly przyiqte nastQpujqce przedzialy wieku produkcyjnego: 18-60 dla kobiet, 18-65 dla meiczyzn.
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Liczba os6b wieku poprodukcyjnym na 100 os6b w wieku produkcyjnym wyniosla natomiast dla calej
gminy 27,15 osoby, z czego dla obszaru wiejskiego wskainik wyni6sl 29,2O, a dla obszaru miejskiego

26,77.
‐stan na 31.12.2015r

ｍ
山
一

Tabe!a2 Wskainiki

Liczba os6b wieku poprodukcyjnym na 100

29,20

26,17

oprocowonie wlosne no podstowie donych z Ewidencji Ludnotci Urzedu Miejskiego w Molkoch

w

maju 2016 r. ponad 66% mieszkafc6w gminy stanowily osoby zamieszkujqce obszar miasta Moriki
(9 946 mieszkaic6w). Najliczniej zamieszkiwanq ulicq w Mofkach byla Aleja Wojska Polskiego, na
kt6rej zameldowanych na pobyt staly bylo lqcznie 1476 mieszkafcdw. W pozostalych iednostkach
analitycznych liczba mieszkarlc6w wahala siq od 12 (wie( Zyburty) do 337 (wieJ Przytulanka).

Tabela 3. liczba miesrkaic6w w sminie

Moiki w

‐stan na 05 2016 r

Odsetek w 0g6lnej liczbie mieszkadc6w

miasto Moiki

Dudki Kolonia

Kolod21e'

Krzeczkowo

Moniuszeczki

Sikory
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Odsetek w og6lnej liczbie mieszka c6w

Zalesie

Zblutowo
Znoski

1%
100,0%

2odzie

tqcznie
2r6dlo: opracowanie wlosne no podstowie donych z Ewidencji Ludnolci Urzqdu Miejskiego w Moikoch

Gminq Moiki bardziej nii iednostki referenryjne dotyka problem wskainika salda migracji liczonego
na 100 os6b, dotyczy to zwlaszcza obszaru miasta. WartoJC ww. wskainika dla terenu calei Bminy
w latach 2011-2014 utrzymywala siq na w2glednie stalym poziomie. Z koleiwartoJd dla miasta wzrosla
z poziomu (-) ,1do (-)6,5.
na 100 os6b

Tabela 4 Saldo
Polska
Podlaskie

Powiat moniecki

Gmina Monki
Mofiki - miasto
Moハ ki― ob52ar Wieiski
Z/6dr● 1 8Dι Ctrs

‖.2.POZ10M

2AM02NOSCISPotECZE゛ STWAIPOMOC SpOLECZNA

O poziomie zamoinosci spoleczedstwa Jwiadczy liczba os6b konystajqcych z pomocy spolecznej.
Na terenie gminy w 2015 r. z pomocy spolecznej skorzystalo lqcznie 776 os6b, z czego ponad OS%
stanowili mieszkafcy miasta (507 os6b).

W latach 2010 - 2014 liczba os6b w gospodarstwach domowych korzystaiQcych z pomocy spolecznej
wahala siq. W roku 2010 i 2011 liczby te byly prawie takie same, wynoszQce ok. 1 430, w roku 2012
liczba wzrosla do I 441. Nastqpnie malala - najpierw, w 2013 nieznacznie, o ok. 10 os6b, a w roku 2014
o ok 90 os6b w stosunku do roku poprzedniego. Najmnieisze wartoJd wskainik mial w 2014 r. R6wniei

biorqc pod uwagQ dane dla powiatu monieckiego, wojew6dztwa podlaskiego oraz calego kraju
najmniejszA liczbq os6b konystajqcych z pomocy spolecznej odnotowano w 2014 r.
Tabela 5

2953964
114940
5444
1344

Polska
Podlaskie

Powiat moniecki

Gmina MOnk
fr6dr.:3DL Ct/S

Najczestszym powodem przyznawania pomocy spolecznej bylo bezrobocie (lqcznie 384 udzielonych
Swiadcze6), niepelnosprawno(d (182) oraz wielodzietnose (139). Najrzadziej pomoc spoleczna

przyznawana byla z powodu przemocy w rodzinie (1), bezdomnoSci
w ptzystosowaniu do iycia po zwolnieniu z zakladu karnego (3).
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Tabe!a6
A koho izm

15
2

BezdomnoS6

Bezradno6t w sprawach opieku czo-wychowawczych i prowad2enia gospodarstwa

87
81

Bezradnogd w
- rodzina wielodzietna

Bezradnole w

42

384

Bezrobocie

7

Bra k

Brak

9

130
182
Przemoc w rodzinie

1
７
・
一

Potrzeba

３

Trudnoiciw

９
一９

zwolnieniu z zakladu

９
一３
・

Ub6stwo
Wie10d2ietnòC

7r6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie donych z Miejskiego Olrodko Pomocy Spolecznei w Molkoch
Na,wiQkszy odsetek os6b korzystajQcych 2 pomocl spolecznej (10,05% og6tu kozystajqcych z pomocy

spolecznejl stanowili mieszkafcy Alei wojska PolskieSo oraz ul. Tysiqclecia (9,54% og6lu
korzystajqcych). Naleiy r6wniei zauwaiyd, ii wysoki udzial w liczbie os6b korzystajqclch z pomocy
spolecznej mieli r6wniei mieszkaicy ul. Wyzwolenia (7,09%), ul. Juliusza Slowackiego (5,67%) oraz Alei
Niepodlegtoici (5,28%).

Analizuiqc gl6wny pow6d przyznawania pomocy spolecznei - bezrobocie naleiy stwierdziC,
ii najczqiciei z ww. powodu pomoc przydzielana byla mieszkarlcom Alei Wo,ska Polskiego (12,76%
wszystkich przyznafi pomocy ze wzglqdu na bezrobocie), ul. Wyzwolenia (9,90% wszystkich pnylnai
pomocy ze wzglqdu na bezrobociel, Alei NiepodlegloSci (8,33% wszystkich pnyznai pomocy ze
wzglqdu na bezrobocie), ul. Tysieclecia (7,81% wszystkich przyzna6 pomocy ze wzglgdu na bezrobocie)
oraz ul. Slowackiego (7,03% wszystkich przyznad pomocy ze wzglqdu na bezrobocie),

Adekwatne danq obrazujQcq poziom zamoinoici spoleczefstwa jest liczba wniosk6w zloionych
w ramach programu rzQdowego ,,Rodzina 500+". Na szczeg6lnq uwagQ zasluguje analiza wniosk6w
zloionych na pierwsze dziecko. Zgodnie z ustawq o pomocy pafstwa w wychowaniu dzieci z dn.
16.02.2016 istnieje moiliwosi uzyskania Swiadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy: doch6d
rodziny w przeliczeniu na osobq nie pnekracza 80O zl, a w przypadki kiedy przynaimniej iedno z dzieci
jest osobq niepelnosprawnq nie przekracza 1200 zP.
tqcznie na terenie gminy Modki do 31 maja 2016 r. wplynQlo 677 wniosk6w w ramach ww. programu
zloionych na pierwsze dziecko. Prawie 58% stanowily wnioski zloione przez mieszkadc6w miasta (392
wnioski). Mieszkadcy obs2ar6w wiejskich w ramach ww. zaloieri zloiyli 285 wniosk6w, co stanowilo
42% og6lu.
mieszkarlcy Alei Woiska Polskiego (9,16% wszystkich wniosk6w),
ul. Tysieclecia (6,94% wszystkich wniosk6w), ul. Wyzwolenia (5,32% wszystkich wniosk6w) oraz
ul. leinej (4,14% wszystkich wniosk6w].

NaiwiQcej wniosk6w

zloiyli

ai79,3l%
bylo zloionych przez mieszkafc6w Moniek. R6wniei tak, jak w przypadku pierwszego kMerium,
Liczba wniosk6w zloionych na drugie i kolejne dziecko w cale.i gminie wyniosla 232, z czego

pnyznane pomoc spolecznQ wiecej
'?Jedna osoba moie miet
sumuja sie do 776
a
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na,wiqkszq liczbq wniosk6w rloiyli mieszkaric'y Alei Wojska PolskieSo (11,54% wszystkich wniosk6w),
ul. Tysiqclecia (8,52% wszystkich wniosk6w), ul Le6nej (6.03% wszystkich wniosk6w), ul. Wyzwolenia
(4,74% wszystkich wniosk6w), dodatkowo duia liczba wniosk6w, 6,03% og6lu wszystkich w gminie
wplynqla od mieszka6c6w ulicy Gajowei.
Tabela 7. Pomoc

ziale na ulice w mieScie

Moiki oraz

Odsetek
korzystajqcych z
pomocy spolecznej
(pow6d bezrobocie)
miasto Moハ

ki

Adama Mickiewicza

Arml
Astronomiczna
Bartosza

Batalion6w
Bialostocka
Boleslawa Prusa
Kamila Norwida
C:eslawa Milosza
ａ
ｗ
Ｏ
Ｃ
ａ一ｒ
ｎ ︒
︲
︒ ｗ
Ｄ Ｄ

EIcka
Ennil

Plater

Sienkiewicza

Jana
Jana

luliana Tuwima

ａ
¨
一
一
ｋ
¨
ｔ
６
ｒ
Ｋ

Juliusza

Ks. Jana

T

Ks

Stanislawa Budnika
Kwiatowa
Leina
Ks.

Lottticza
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odsetek
korzystajEcych z

pomocy spolecznej
(pow6d bezrobocie)

NowokoScielna

Parkowa
Planetarna
Polna
Skarbowa

Slonec:na

Stanislawa Staszica
Stanislawa

Straiacka
Szkolna
Szlachecka

Tadeusza KoJciuszki

Stanislawa

wlod:imiena
Herberta
Kosmosu
ａ ｗ
ｎ ６
︒ ｈ
︲ 一Ｃ
ｅ ｕ
ｉ
Ｚ
Ｚ

Ciesze

Dudki
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Dudki Kolonia

Moniuszeczki

セaC2n絶
%
100,00%1
100,00%1
100,00%
1
100,∞
lr6dlo: oprocowonie wlosne na podstdwie donych z Miejskiego Oitodko Pomocy Spolecznej w Molkoch
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Rysunek 3. Odsetek korrystarecych z pomocy spolecznej
Gmina Monkl
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2r6dlo: oprocowonie wlasne no podstowie donych z Miejskiego O*odka Pomoc! Spolecznei w Molkoch
Rysunek 4. Odsetek korzystaiacych u pomocy spolecznei z powodu bezrobocia
Gmina Moは
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2r6dlo: oprocowonie wlasne no podstowie donych z Miejskiego O'rodko Pomocy Spotecznei w Moikach
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Rysunek 5. odsetek wniosk6w zloionych na ldziecko w ramach Programu 500+

Gmina M山
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2r6dlo: oprocowonie wldsne nd podstdwie danych z Mi4skiego Olrodka Pomocy Spolecznej w Molkdch

Sredni doch6d podatnik6w miasta Mofki jest wyiszy od (rednich dochod6w podatnik6w w
pozostalych miejscowoiciach w gminie. Sredni doch6d podatnik6w znaczQcej wiqkzoici miejscowosci
nie przekracza 16205 zl, gdy wartoSd ta w mieJcie Mofki wynosi 23 170 zl. Mieiscowolci, gdzie Jredni
doch6d jest zbliiony do wskainika dla miasta i mieSci siq w pnedziale L5 206 - 23 200 zl, to: Woiszki,
Ciesze, Potoczyzna, Hornostaje - Osada oraz Pyzy. Na tle gminy, a zwlaszcza na tle miejscowoSci innych
nii miasto Modki, bardzo wyr6iniajq siq Oliszki. Sredni doch6d podatnik6w wyni6sl tam 39 080 zl, pny
19-sto osobowym skladzie podatnik6w. Spo5r6d wszystkich miejscowofti najmnielszy doch6d
podatnik6w odnotowany zostal w KoleSnikach (5 878 zl), Kosiorkach (7 473 zl) i Mejlach l7 778 zll.
Jeieli chodzi o miasto, to Jredni doch6d podatnik6w jest bardzo zr6inicowany biorqc pod uwagq
miejsce, w kt6rym rarejestrowany jest podatnik. Najwyiszy iest przy ulicach znajdu.jqcych sie na
przedmiesciach Moniek: ul. Sienkiewicza, Reymonta iLipowej. Podobnie najniisze Srednie dochody
majq osoby zrejestrowane przy ulicach znajdujqcych siq na pzedmie(ciach, ale takie bliiej centrum przy ul. Magazynowej oraz Lotnicze.i. Spo{r6d wszystkich ulic w mie(cie Modki, najniiszy {redni doch6d
zostal zarejestrowany przy ul. Ks. iana Twardowskiego (7 452 2l), Batalion6w Chlopskich (10 107 zl)
oraz Kr6tkiej lL2 232 zll.
Tabela 8. Do(hodV podatnikow (t,lT-35 - wersja 20 - pozy€j€r 88, 135, 137, 138. 174,175 z wyl4czeniem pozy(jr
55,58, 102, 105, PIT-37 - rversja 20, 19 - pozycje:56,97, Pll'38 - wersja t0 - pozycja:26, PIT-39 - wersja 5,5 23.PIT‐ 40‐ wersia 20,19‐
55.P:T40A‐

20
22
41
26
23

Astronomiczna
Augustowska
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Adama Mickiewicza

ｌ
ｌ
ｚ 一 ｚ

３ 一３
２
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miasto M● ハki

25673′ 7021
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zdegro dowo

Batalion6w
Bialostocka
Boleslawa Prusa
20456.24 zl

Kamila Norwida
Czeslawa Milosza

16067,20 zl

Dworcowa
20635,76 zl
Em‖

P ater

21167.5221

Sienkiewicza

23199,8021

Juliana Tuwima

27456.582,

2283Q7321
Kosmiczna

31141,71 zl

Stanislawa Budnika
Kwiatowa
Ks.

18

14297.4321
30727.4521
Nowoko!cielna

Planetarna

Skarbowa
Sloneczna

28397,36z'

Stanislawa
Stanistawa Stas2'Ca
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ZI

Stanislawa

Szlachecka
. Kazimier2a

Tadeusza KoJciuszki

23767,9021

WiSniowa

21757.5821
22741,4921
Stanislawa

wlodzimie12a

10392,7921

Dudki‐

9406.7621

Kolonia

9437,4421
Krzeczkowo

13762,4'21

Moniuszeczki
9867.26 zl

1928201′ 7921
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12190,0121

2328291′ 0421

17399′ 0421
9941′ 8521

13462,002:
8967′ 48 zl
13233′ 36 zl

Sobleski

1279866,09z:
9146′ 70z:

VVàki

104

Zalesie

925454,132:

Zblutowo

13220′ 77 zl
9478′ 1521

Znoski

11511′ 2821

15242,27 zl

2odzie
8329

t qcznie

|

19828,1921

165 148 977,75 zl

′めdrOf Opracowanた rasne na podstawie danych z υr2c」u Skarbowago w Mo

わめ

Rysunek 6.Sredni doch6d podatnik6w (na pOdSt・ :PiT‐ 36‐ wersia 20‐ po2vCie:88′ 135,137,138,174′ 175z
WY:lCZeniem p● 2yci1 55,58′ 102′ 105,P:T‐ 37‐ wersia 20,19‐ po2ycie:66,97,P:T‐ 38‐ wersia 10‐ pOZvCia:26′
PiT‐ 39‐ wersia 6′ 5‐ po2ycia:23′ PIT‐ 40‐ wersia 20′ 19‐ pozvcia:55,PiT40A‐ wersia 17‐ pozycia:33)
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̲

N
↑

1:120000

抽□ □ ■ ■ ■

＼
lm

tto n■ 550「

fJuotr

-

mrto

l

2r6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie donych z Urzqdu Skorbowego w Motlkoch
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I.3.

BEZPTECZETiSTWO

W gminie Mo6ki najwiqcej przestqpstw popelniono przeciwko mieniu. Byly to 44 przestQpstwa na
terenie miasta i53 przestQpstwa na obszarze wiejskim. Duio popelniono r6wnie2 kradzieiy z
wlamaniem oraz przestqpstw o charakterze gospodarczym. Na terenie miasta popelniono ponad 2 razy
wiqcej przestqpstw nii na obszarze wiejskim. Biorqc pod uwagq caly powiat moniecki, w gminie Modki
popelniono 39% przestqpstw powiatu.
w Rminie Mo綸 ki w 2015 r

Tabela 9 Pr

20

izdrowiu

Przeciwko

Uszczerbek na zdrowiu

7

lub

Przeciwko mieniu
Kradzlez

Kradzlei z wlamaniem
O charakterze

2

Uszkodzenie

10

nieletnich
Nietrzerwi
Liczba

Procent w og6lnej liczbie przestepstw
w powiecie monieckim
2r6dlo: Komendo Powiotowo policji w Molkoch

Niebieskie karty typu ,,A" wypelniane sq podczas wezwad do interwencji w przypadku przemocy
domowej. W wiqkszosci miejscowoJci w gminie nie zaloiono iadnych niebieskich kart typu ,,A". Moina
stwierdzi6, ie problem pnemocy domowej nasila siq w kierunku poludniowo - zachodnim. Znajdujq
sie tam mie.iscowo(ci: Kulesze, Masie, Dzieiki, Znoski i Dziqkonie, gdzie wydano po 2 karty.

w mieicie Mofki - niebieskie ka rty zakladane na jego terenie
stanowily 60% kart wydanych na terenie gminy. Najwiqcej niebieskich kart zaloiono przy
ul. Tysiqclecia. Bylo ich 6, co stanowilo 15% kart wydanych na terenie gminy. Duio Borzej nii w reszcie
Sminy sytuacja przedstawiala siq r6wniei przy ul. Mickiewicza, gdzie zaloione zostaly 4 karty (10% kart
wszystkich w Bminie). Ulice te leil na terenie Sr6dmiejcia.
Znacznie gorzej sytuacja wyglqdala

Tabela 10 Liczba niebleskich kart

"A"w2015r

miasto M。 ハ晰

Adama Mickiewicza

Astronomiczna
Bartosza

Batalion6w
Bialostocka
Boleslawa Prusa
Kamila Norwida
C2eStaWa MttDS2a
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Erni‖ I Plater

Sienkiewicza

Juliana Tuwima

Ks.

Stanislawa Budnika

Nowoko(cielna

. Kazimierza
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Tadeusza Kogciuszki

Wladyslawa Stanislawa
Wlodzimierza

Dudki Kolonia

Krzeczkowo

Moniuszeczki
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2r6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie donych z Mieiskiego Olrodko Pomocy Spolecznej w Motkoch
Rysunek 7. Liczba niebieskich kart typu ,,A" w 0g6lnej liczbie kart w 2015 r.
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II.4.

CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA

Bezrobocie stanowi bardzo istotny problem spoleczny. Skala tego problemu narasta w przypadku kiedy
osoby bezrobotne sq w szczeg6lnej sytuacji, tzn. pozostaja bez pracy powy2ej I roku lub posiadajg niski
poziom wyksztalcenia.

W maiu 2016 r. w gminie Moiki liczba os6b bezrobotnych wynosila 72!, z czeeo 448 os6b bylo
bezrobotnych wiecej nii 12 miesiqcy, a 220 posiadalo poziom wyksztalcenia gimnazjalny lub niiszya.
Najwiqcej os6b bezrobotnych og6lem (14,15%), w tym takie dlugotrwale bezrobotnych (14, ?9%l oraz
z niskim poziomem wyksztalcenia (14,55%) to mieszkaicy Alei Wojska Polskiego. Duiy odsetek os6b
bezrobotnych, w tym takie dlugotn rale bezrobotnych stanowili mieszkafcy z ulic: Tysigclecia $,f8%1,
Wyzwolenia (7,21%), Le5nej (5,55%) oraz Ga.iowej (5,13%).
Nieznacznie inaczej wyglQda sytuacja w procesie analizy odsetka os6b bezrobotnych w wyksztalceniem
gimnazjalnym i niiszym. Najwiqkzy odsetek os6b z ww. wyksztalceniem, opr6cz Alei Wojska Polskiego
oraz ulic Tysiqclecia (8,18%) iWyzwolenia (6,82), zamieszkuje wieJ Hornostaje (6,36%) oraz AlejQ
Niepodleglo{ci (5,00%).

Tabela 11. Odsetek os6b be:robotnych, bezrobotnych powyiei 12 miesiqcy oraz

z

wyksztalceniem

w oodziale na mieiscowoici oraz ulice - stan na 05.2016 r,
Odsetek os6b
Odsetek os6b dlugotrwale
bezrobotnych w
0g6lnej liczbie
os6b
bezrobotnych

bezrobotnych (pow. 12
miesiqcy) w 0g6lnej liczbie

dlugotrwale bezrobotnych

wyksztatceniem gimnazjalnym i
niiszym w 0g6lnej liczbie os6b
bezrobotnych z
wyksztalceniem timnazjalnym i

Andrzeja Frycza
Armi
Astronomiczna
Bartosza

Batalion6w
Bialostocka
Boleslawa Prusa
Kam‖ a Nonvida
Czeslawa Milosza
Dolna

Dworcowa
EIcka

Em‖ ‖P ater

Gen. Wladyslawa

0,45%
0,00%

Henryka Sienkiewicza

a

Bezrobotny moie byc bezrobotny dluiej nii 12 miesiQcy oraz posiadai wyksztalcenie gimnazjalne lub niisze.
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Odsetek os6b dlugotnvale

bezrobotnych (pow. 12
miesiqcy) w og6lnej liczbie
dlugotrwale bezrobotnych

Odsetek os6b bezrobotnych z
wyksztalceniem gimnazjalnym i
niiszym w og6lnej liczbie os6b
bezrobotnych z
wyksztalceniem gimnazjalnym i
％ ％
０ ０
０ 一０
′
０︐ ０

％ ％ ％
９
５
４ 一９． 一︒ 一
０′ ０︐ ４︐

Jana
Jana

Juliana Tuwima
Juliusza

％
０
０
０︐

Kardynala Stefana

0′

91%

0,00%

Kosmiczna

Koftielna

1′

82%

0,00%

Kr6tka

ａｚ
ｗ
ａ
︒
ｃ
ｔ
一
一
﹂
ｉ
ａ
ｎ
ｉ
﹄
ｔ
ｗ
Ｏ
Ｋ
﹂

Ks. Jana
Ks.

Ks.

Stanislawa Budnika

Nowokoicielna

Parkowa
Planetarna
Polna
Polskiego Czerwonego
Skarbowa
Sloneczna

Stanislawa Staszica
Stanislawa

一¨
ａ
ｎ
︲
ａ
ｔ

Straiacka
Szkolna

Szlachecka
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Odsetek os6b
bezrobotnych w
0g6lnej li€zbie
os6b

Odsetek os6b dlugotrwale

Odsetek os6b bezrobotnych z

bezrobotnych (pow. 12
miesiecy) w 0g6lnej liczbie
dlugotrwale bezrobotnych

wykztalceniem gimnazjalnym i
niiszym w o96lnej liczbie os6b

bezrobotnych

bezrobotnych z
wyksztalceniem gimnazjalnym i

Tadeusza Ko6ciuszki

Wadyslawa Stanislawa

0,00%

Wlodzimierza
Herberta

ｗ
︒
ｈ
一
赫
Ｃ
ｕ
Ｚ

Kosmosu

Ciesze

Dudk
Dudk Kolonia
Dzie,ki

」
aski
Kìlak
Koleζ niki
K●Iod2ie2

Kosiorki
Krzeczkowo
Kulesze

Lewonie

Moniuszeczki
01iszki

01daki
Potoczyzna
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Odsetek os6b
bezrobotnych w
0g6lnej liczbie
os6b

Odsetek os6b dlugotrwale

bezrobotnych (pow. 12
miesiecy) w og6lne.i liczbie
dlugotrwale bezrobotnych

bezrobotnych

Odsetek os6b bezrobotnych z
wyksztalceniem gimnazjalnym i
niiszym w 0g6lnej liczbie os6b
bezrobotnych z
wyksztalceniem gimnazjalnym i

螺一
％
協一

2r6dlo: oprocowonie wldsne no podstowie donych z Powiotowego llrzqdu Pmcy w Modkoch
Rysunek 8. Odsetek os6b bezrobotnych w 0g6lnei liczbie bezrobotnych
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Rysunek 9. Odretek os6b be.robotnych dlugotrwale belrobotnych w og6lnei liczbie berrobotnych dlutotrwale
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Zrddlo: opracowonie wlosne no podstowie donph z Powiotowego UrzQdu Procl w Mortkoch
Rysunek 10. Odsetek os6b
gimnazialnym iniiszym

z

wyksztalceniem gimnazialnym iniiszym w ot6lnei liczbie os6b r wyksztatceniem
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II.5.

EDUKACJA

W 2015 r. w gminie Mofki znajdowaly siq 4 szkoly podstawowe

-

2 zlokalizowane w mieJcie (34

oddzialy) i 2 na obszane wiejskim, w Kuleszach i w Boguszewie (8 oddzial6w). Do szk6l zlokalizowanych
na obszarze wiejskim uczqszczalo 43 uczni6w, a do szk6l w mieScie 717. W 2Ol5 r. szkoly wiejskie
opu5cilo 9, a szkoly miejskie 120 absolwent6w. liczebnoJd oddzial6w szk6l na obs2arze wiejskim
wynosila 5 uczni6w i byla znacznie mniejsza nii liczebnoid oddzial6w szk6l w mie(cie wynoszeca 21
uczni6w.

Wyniki sprawdzian6w 5-klasisty z jqzyka polskiego i matematyki byly por6wnywalne we wszystkich
szkolach, niezaleinie od lokalizacji. Jeili chodzi o sprawdzian z jqzyka obcego, to najwyisze wyniki
(97%) osiqgnqli uczniowie szkoly w Kuleszach, nastqpnie szk6l miejskich (75%i78%1, a najgorsze szkoly
w Boguszewie (63%).
W gminie Mof ki istnieje tylko jedno gimnazjum, zlokalizowane w mieJcie. W 2015 r. skladalo siq ono
z 15 oddzial6w, do kt6rych uczqszczalo 415 uczni6w, a 123 opuScilo je jako absolwenci. Na ieden
oddzial pzypadalo 25 uczni6w.

l-iczba uczni6w nieotnymurQcych promocji byla por6wnywalna na obszarze miejskim (5 os6b) i
wiejskim (5 os6b). Biorqc jednak pod uwagq liczbq uczni6w, statystyki w szkolach wiejskich
przedstawiajq siQ znacznie torzej.
Tabe!a12 Wskainiki

2 BDL GuS― dane na 2015 r

szkoly podstawowe
2

Liczba szk6l

2

34

Liczba odd2ia16w w s2kOlaCh
Liczba uczni6w

120

Liczba absolwent6w

4

8

42

43

760

9
5

Liczba ucrnidw przypadaiqca
Odd2ial

Gimnazium
Liczba szk61

1

1

415

415

Liczba oddzial6w w szkolach
Liczba uczni6w
Liczba

123

absolwent6w

Liczba uc2ni6w pr2ypadajqca
na i€den oddzial
BDL Gt)S
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Uczniowie szk6l z terenu gminy Moiki w 2015 r. osiagnQli bardzo zbliione wyniki z egzaminu 5-klasisty
jezyka polskiego oraz matematyki, wahaty siq one od 61% (Szkola Podstawowa nr 1 im. Jana Pawla ll
w Zespole Szk6l w Mo6kach) do 65% (Szkola Podstawowa w Boguszewie). Duio wiqksza rozbie2no56
byla w przypadku egzaminu z jezyka angielskiego. Najwyiszy wyniki (97%) osiagnqli uczniowie ze szkoly
podstawowejw Kuleszach, najniiszy natomiast uczniowie ze szkoly podstawowejw Boguszewie (53%).
z

Tabeia 13

w2016r w%

awdzianu

Szkola Podstawowa w Kuleszach
Szkola Podstawowa w Boguszewie
Szkola Podstawowa nr 2 im. Jana

w Mottkach
S2kO'8 POdStawowa nr lim Jana Pawla‖

w

Zespole S2k61 w Moハ kach

lr6dlo: opracowonie wldsne no podstowie donych

z OKE

tomio

Na terenie gminy Modki w roku szkolnym a0LS|2OLG 11 uczni6w nie otrzymalo promocji, z czego
5 uczni6w 2amieszkiwalo obszar miejski, a 5 obszar wiejski.
Tabela 14. Wstainiki dotyczQce edukacii iszkolnictwa na rok szkolny 2015/2016 na podst. danych z Urzedu
w M06kach
wskainiki dotyczece edukac.ii i szkolnictwa
Liczba uc:ni6w nleotrzymujqcych promocji

2r6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie donych z lJrzedu Miejskiego w Molkoch

II.6. KAPITAI SPOTECZNY

wedlug Roberta Putnamas kapital spoleczny to te cechy organizacji spolecznych, takich jak sieci
(u klady) jednostek lub gospodarstw domowych oraz powiqzanych z nimi norm i wartoici, h6re kreujq
efekty zewnetrzne dla calej wsp6lnoty.
Kapital spoleczny to cechy jako6ciowe. Jako mierniki ilustrujqce pewien aspekt kapitalu spolec2nego
moina zastosowad wskainik frekwenc.ii wyborczej, liczby stowarzyszei iorganizacji spolecznych oraz
fundacji na 10 000 mieszka6c6w, a takie licrbe czytelnik6w na 100 mieszkaic6w. Niski poziom kapitalu
spolecznego prowadzido powstania dysfu n kcii spolecznych mierzonych za
przestqpczosci, rozwod6w, samob6jstw, rozmiaru szarej strefy.

pomocl m.in. wskainik6w:

W czerwcu 2016 r. w gminie Monki mialo siedzibq 26 organizacji pozarzqdowych, z czego 2L
znajdowalo siQ na terenie miasta a 5 pozostalych na obszane wiejskim. W mieJcie Morlki wJr6d
organizacji znaleid moina Sl6wnie stowarzyszenia zajmujqce sig rozwojem miasta, gminy i powiatu,
kluby sportowe oraz stowarzyszenia, kt6rych dzialalno(d dotyczy pomocy spolecznej.
Organizacje, majqce siedribe na obszarze wiejskim to gl6wnie jednostki Ochotniczej Straiy Poiarnej w Boguszewie, Kuleszach, Mejlach i Sikorach. Piqta organizacja to Stowarzyszenie,,Orzef Pnytulanka,
powstale w 2015 r., zajmujQce sie rozwojem obszar6w wiejskich gminy i wspieraniem realizacji

oddolnych inicjatyw mieszkadc6w.

s

Za: Robert D. Putnam, Somot ro g ro w kegle, pPzekl. Pnemyslaw Sadura i Sebastian Szyma ski, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
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Tabela 15 0

OSP Mon晰
LKS
４ 一 一６ 一７
︐

SKT

UKS
MUKS″ G:M― N『 ′

MUKS
T

一一
２一
は一
︐

６一 一 一
は一 一
ん

︐

iRencist6w
21
22

23
24
25

OSP Kulesze

OSP

26. lSikory 34a
arddlo: Urzqd Miejski w Mortkoch
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Rysunek ll.Organizacie p。 2ar21dOWe w gminie MoFki

Gm:m MoM

N
↑

OrgErizacje pozarzqdor{e

湾ア±
2r6dto: oprocowonie wlosne no podst. donych z lJnqdu Miejskiego w Morlkoch

W gminie Mofiki na 100 mieszkafc6w bylo 13,29 czytelnik6w zbior6w z biblioteki publicznej. Jedli
chodzitylko o obszar miasta, to irednia jest nieco wyisza iwynosi 15,21. Biblioteka publiczna znajduje
siq w centrum miasta przy ul. Bialostockiej 25 w Morikach i ma 2 filie: w Boguszewie i Kuleszach.
Najwiqcej czytelnik6w biblioteki na 100 mieszkaric6w zarejestrowanych bylo przy ulicach znajdujqrych
siq na przedmie5ciach ulicach: Wlodzimierza Puchalskiego, Stanislawa Konarskiego, Dworcowa,
Wladyslawa Stanislawa Reymonta i Elizy Orzeszkowej. Na 17 ulicach nie zarejestrowano 2adnego
czytelnika.
Na obszarze wiejskim tylko 20 miejscowoici charakteryzowalo siq wiqkszq nii 19 liczbq czytelnik6w w
przeliczeniu na 100 mieszkafic6w. Byty to: Oliszki, Swierzbienie, Kole{niki, Hornostaje-Osada, Oldaki,
Kolodziei, Ciesze, Pyzy, Znoski, Przytulanka, Kuczyn, Rybaki, Magnusze, Kosiorki, Masie, Krzeczkowo,
Potoczyzna, Hornostaje, Konopczyn. Na tle gminy wyr6iniajq siq szczeg6lnie Oliszki z ponad 30%

udzialem czytelnik6w biblioteki publicznej wir6d mieszkafc6w. Trzy miejscowoici nie posiadajq
iadnego zarejestrowanego w bibliotece publicznej czytelnika. Sq to: Dudki-Kolonia, Kropiwnica iZyburly.
Na dane te wplyw miala miqdzy innymi odlegloSd i obecnoJd polqczeri drogowych do miasta Mof ki.
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Tabe:a16 Liczba czvtelnik6w biblioteki

na 100 mieszkaic6w

miasto Mo6ki
Adama Mickiewicza

Astronomiczna
Bartosza

Batalion6w
Bialostocka
Boleslawa Prusa
Kamila Norwida
Czeslawa Milosza
Dolna

Dworcowa
Elcka

Emin P ater

Gen
Sienkiewicza

Jana
la na

Juliana Tuwima
Juliusza

Kosmiczna
Ko3cielna
Kr6tka
Ks. Jana T

Ks
Ks. Stanisla\rva Budnika

Kwiatowa
Le6na

Lotnicza
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15
24,71

Parkowa
Planetarna
Polna
Skarbowa
stoneczna

Stanislawa Staszica
Stanislawa
Straiacka
szkolna
Szlachecka

(azimierza
Tadeusza Koiciuszki

Stanislawa

Wodzimiena
Herberta
Kosmosu

Dudki Kolonia
Dzieiki

Jaski
Kl̀lak

Kolèniki

Kolodzie2

Kosiorki
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Krzeczkowo
Kulesze

Lewonie

Masie
Moniuszeczki
0‖ szk:

Oldaki

7r6dlo: oprocowonie wlosne nd podstawie ddnych z Biblioteki Public2nej w Motkoch
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Rysunek 12. Czytelnicy biblioteki publicznei na 100 mieszkaic6w
Gmina Monkl
■■ヨ■■■

==ヨ

■■■ ::120α

lrc6a eyteHld'x buiot *l publtzE,
w

I

pnllizr'lu ia lu) mletaLidw

D
I
I

!

o.o -

r.s

5.r.

11.5

u.5 - lE.f
rs.7 - 2s.6
:e.z - so.o

2r6dto: oprocowonie wlosne no podstowie donych z lJrzqdu Miejskiego w Mohkoch

Frekwencja wyborcza w gminie Mofiki wynosila, w zaleinoici od obwodu, od 35 do 51%. Najniiszq
frekwencjq odnotowano w obwodzie wyborczym nr 8 z siedzibl w szkole podstawowej w Boguszewie.
Jedynie w obwodzie wyborczym nr 5 z siedzibe w Gimnazjum w Mo kach, przy ul. [e5nej, frekwencja
byla wiqkza nii 50%.
Tabela 17. Frekwen
ｄ ｄ ｄ ｄ ｄ ｄ ｄ ｄ
６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
ｗ一ｗ一ｗ一ｗ一ｗ一Ｗ一Ｗ一Ｗ
ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ
Ｏ Ｏ Ｏ 〇 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

Obw6d wyborczy nr 9
2r6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie PKW
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= SFERA COSPODARCZA

Stosunek liczby os6b prowadzqcych dzialalnoJd gospodarczq do 100 os6b w wieku produkcyjnym w
latach 2011 - 2015 r6sl z roku na rok. Dla gminy Mo6ki najmniejszy byl w roku 2011, wynosil 8,3, a
najwyiszy w 2015 r. - wynosil 8,7. Dla miasta stosunek ten byl ok. 2 razy wiqkszy nii dla obszaru
wiejskiego gminy. Dla miasta Moriki wskainik wrr6sl w latach 2011 -2015 od 9,8 do 10,3, natomiast na
terenie wiejskim od 4,8 do 5,4. W gminie Moiki bylo mniej os6b prowadzacych dzialalnoid
gospodarczq na 100 os6b w wieku produkcyjnym nii w wojew6dztwie podlaskim (10,2 w 2015 r.) i
kraju (12,4 w 2015 r.), ale wiqcej nii w powiecie monieckim (6,9 w 2015 r.).
Tabela 18

na 1O0 os6b w wieku

d21a:a!nò̀

Polska
Podlaskie

Powiat moniecki

Mohki
Morlki - miasto
Modki - obszar wi€jski

Trddlo:

4,9

&DL GUS

Liczba podmiot6w wpisanych do rejestru REGON na

l0 tys.

mieszkanc6w w Sminie Mofiki w 2015 r.

liczba podmiot6w gospodarczych w 2015 r. wynosila 703. Na przestrzeni lat 2011-2015 wartoie ta
systematycznie rosla. Naleiy iednak nadmienic, ii gmina jest wewnqtrznie bardzo zr6inicowana
(w podziale miasto - obszar wiejski). Lic2ba przedsiqbiorc6w wpisanych do reiestru REGON na 10 tys.
dla obszaru miejskiego wynosila 860, z kolei dla obszaru wieiskiego 381. Na obu obszarach w latach
2011-2015 nastqpil systematyczny wzrost ww. wskarnika. W odniesieniu do iednostek referencyjnych
ww. wskalnik w 2015 r. ksztaitowal siq na bardzo zbliionym poziomie jak w wojew6dztwie podlaskim,
iednak byl znacznie niisza od wartoJci dla kraju.
RECON rta 10

Tabela 18

ludnoici

Podlaskie

Powiat moniecki

Modki- miasto
MOnki̲Obs2ar Wlelski

add\O: BDLGUS

W gminie Modki, zgodnie z tendencie og6lnokrajowq, najwiqcej bylo

mikroprzedsiqbiorstw
produkqjnym stale
w
wieku
do
liczby
mieszkarlc6w
zatrudniajqcych do 9 os6b i ich liczba w stosunku
podmiot6w
gospodarczych
zatrudniaiacych do 9 os6b do 10
rosla w latach 2011 -2015. Stosunek liczby
tys. ludnoSci w wieku produkcyjnym w mieScie byl w latach 2011 -2015 ponad 2 razy wiQkszy nii na
terenie wiejskim gminy Moiki. W 2015 r. w mieJcie wskarnikten wyni6sl 1256,2, na terenie wiejskim
586,4, a dla calej gminy 1 040,1. Warto{C wskainik6w dla gminy byla wiekza niz dla powiatu
monieckiego (846,1), ale mniejsza nii dla woiew6dztwa podlaskiego lL272,2li Polski (1 558,0)'

Jejli chodzi o przedsiQbiorstwa male, tzn. zatrudniajQce od 10 do 49 os6b, to wskainik liczby takich
przedsiebiorstw w pneliczeniu na 10 tys. mieszkadc6w w wieku produkcyjnym dla gminy Moiki w
latach 2011 - 2015 od roku 2012 spadal. Dla terenu wiejskieto gminy Monki wskainiki byly ok 2,5 raza
mniejsze nii dla miasta. w roku 2015 wynosily one: 15,8 - dla terenu wiejskiego, 48,3 - dla miasta oraz
37,8 dla calej Bminy. wartosi wskainika dla gminy prawie dor6wnywala w roku 2015 wartoJci dla
woiew6dztwa podlaskiego (40,4). Liczba malych przedsiqbiorstw na 10 tys. ludno{ci w wieku
produkcyjnym w calej Polsce wynosila 61,3.
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Liczba Srednich przedsiQbiorstw (zatrudniajqcych od 50 do 249 os6b) w stosunku do l0 tys.
mieszka6c6w w wieku produkcyjnym w mieJcie Moiki, a tym samym w gminie Mofki stale rosla w
latach 2011 -2015. Na terenie wiejskim nie bylo bowiem iadnego tei skali przedsiqbiorstwa. wskainiki
te dla miasta wzrosly od 11,5 w roku 2011 do 15,1 w 2015 r., a dla gminy od 8,0 w roku 2011 do 10,2
w 2015 r. PozytywnE zmiana byl wzrost wskainika miqdzy 2014 a 2015 r., kiedy wartoJci dla Polski,
wojew6dztwa podlaskiego, powiatu monieckiego utrzymywaty siq na tym samym poziomie. W 2015 r.
liczba irednich przedsiqbiorstw na 10 tys. ludnoJci w wieku produkcyjnym w gminie Modki byla
wiqksza nii w powiecie monieckim (5,7) iw wojew6dztwie podlaskim (9,7).
W gminie Modki w latach 2011- 2015 byl 1,0 podmiot gospodarczy zatrudniaiQcy powyiej 250 os6b w
stosunku do 10 tys. ludno6ci w wieku produkcyjnym. Na terenie wiejskim nie bylo iadnego, natomiast
w mieJcie wskainik wynosil od 2Ol2 r.1,5 podmiotu gospodarczego. Wskainik dla gminy Mofki iest
wiqkszy nii dla powiatu monieckiego (0,8), niewiele mniejszy od wartosci wskainika dla wojew6dztwa
(1,2) i prawie 2 razy mniejszy nii dla Polski (1,9).
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Tabela 19 Lic2ba

-

diognozo sluiqco wyznaczeniu obszaru zdegrodowonego i rewitdlizdcji

klas wielkoici na 10 tvs. ludno6ci w wieku

Polska
Podlaskie

Powiat moniecki

Monki

Moiki- miasto
Mo

ki‐

2r6dto:

obs2ar Wielski1 528,71 537,61 546,11 552,21 586,4119,6116,3116,1115,91 15,81 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0′
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Na terenie gminy Mo6ki liczba nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON w przeliczeniu 10
tys. mieszkaric6w w 2015 r. wynosila 53. Wartoid ww. wskainika byla na bardzo zbliionym poziomie
do powiatu monieckiego (50) oraz znacznie niisza nii warto(6 dla kraju i wo,iew6dztwa. podobnie jak

w

przypadku podmiot6w zarejestrowanych na 10 tys. ludnoici widoczne jest wewnetrzne

z162nicowanie w podziale obszar miejski i obszar wiejski. Liczba nowo zarejestrowanych jednostek w
rejestrze REGON na 10 tys. ludnoici na obszarze miejskim w 2015 r. wynosila 61, natomiast na obszarze

wiejskim 36. Na uwagq zaslugujq r6wniei fakt, i2 w jednostkach referencyjnych wartogd ww.
wskainika, w latach 2011-2015, utrzymywala siq na wzglqdnie stalym poziomie, natomiast w gminie
Mo6ki (zar6wno na obszarze miejskim, jaki wiejskim) nastqpil jego spadek.
REGON na 10

Tabela 20. Jednostki nowo

ludnoki

Polska
Podlaskie

Powiat moniecki

MOnki

Moiki - miasto
MOnki̲Obszar wieiski

をめdrol

BDl ctrs

Analiza nowo zarejestrowanych podmiot6w gospodarki narodowej w podziale na sekcje pKD 2m7 w
2015 wskazuje, iZ najcze{ciej byly to podmioty z sekcji F (budownictwo}, z czego 19 bylo na obszarze
miejskim a 7 na obszarze wieiskim oraz sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazddw
samochodowych, wlQczajec motocykle) - lqcznie 12 podmiot6w.
Tabela 21, Nowo zarejestrowane w reiestrze regon podmioty gospodarki narodowej w podziale na sekcie pKD
2007 w 2015 r.
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sekcjo N

- Dziolalnolt

w zokresie uslug odministrowonid i

dziololnolt wspieroiqco

sekcja Q-Opieko zdrowotno i pomoc spoleczno
Sekcjo

S

-

Pozostola dziotalno!( usfugowo

sekcjo T - Gospoddrstwo domowe zotrudnioiqce prdcownikdw; gospodorstwo domowe produkuiqce wyroby
lwiodczqce uslugi no wlosne pottzeby

i

Na terenie gminy Mo6ki w czerwcu 2016 r. bylo zarejestrowanych 638 podmiot6w gospodarczych.
Ponad 83% podmiot6w bylo zarejestrowanych na terenie miasta. W 30 z 127 analizowanych lokalizac.ii
nie odnotowano iadnego 2areiestrowanej dzialalnoici Sospodarczei.

Analizujqc liczbQ podmiot6w gospodarczych w przeliczeniu 100 mieszkarlc6w naleiy stwierdzid,
ii najwieksza ich liczba byla zarejestrowana na ulicach Stanislawa Wyspiaiskiego, Stra2ackiej, Jana
Kili6skiego, Zbigniewa Herberta oraz Bialostockiej.
Tabela 22 Liczba

dzialalnòこ

miasto Modki
Adama Mickiewicza

Astronomiczna

Batalion6w
Bialostocka
Boleslawa Prusa
Kamila Norwida
Czeslawa Milosza

Dworcowa

Emilii Plater

Sienkiewicza

Juliana Tuwima

Kosmiczna

(oJcielna

Ks Jana Twardowskiego
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Ks.

Stanislawa Budnika

Nowokoacielna

Stanislawa Staszica

. Kazimiena

Tadeusza Ko3ciuszki

Wlod2imiena
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Dudki Kolonia

Krzeczkowo

Moniuszeczki

2r6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie donych z Urzqdu Miejskiego w Motlkoch
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Rysunek 13. Liczba podmiot6w gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkadc6w
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2r6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie donych z lJaQdu Mieiskiego w Molkach

Zgodnie z ustawQ o podatku dochodowym od os6b prawnych, podatnikami CIT sa osoby prawne isp6lki
kapitalowe w organizacji, a takie,ednostki organizacyjne niemajqce osobowo(ci prawnej, z wyjqtkiem
sp6lek niemajqcych osobowoJci prawnej (czyli spolki cywilnei, jawnei, partnerskiej, komandytowej i
komandytowo-akcyjnei). Na terenie gminy Mofki w 2014 r. bylo 42 platnik6w podatku ClT8. tqczny
doch6d z tytulu ClT8 wyni6sl 3 7!7 663,22 zl, Sredni natomiast wyni6sl 88 5L5,79 z. NajwiQcej

platnik6w CIT 8 zarejestrowanych bylo przy ul Mickiewicza oraz Tysiqclecia (6). Z kolei najwyisze
doch6d Qczny (1 758 785,95 zl) oraz Sredni (589 595,65 zl) osignqly natomiast podmioty z ul.
Kolejowej, najniiszy natomiast podmioty

z

Tabela 23

w2014r

Alei Wojska Polskiego (lqczny 4,77, lredni 2,39 zll.

Adama Mickiewicza
7421

5657.6521

Astronomiczna
Eialostocka

3717663,2221

Gmina Mohki

88515,7921

2r6dlo: oprocowonie wlosne no podstowie donych z l|rzQdu Skarbowego w Molkoch

W 2014 r. 417 podatnik6w prowadzqcych dzialalnoid gospodarczq (z czego 333 z obszaru miasta)
rozliczalo siq PlTem 36 oraz PlTem 351. tqczna wysokoSC dochod6w z ww. tytul6w wyniosla
6

Z uwagi na tajemnice skarbowq usuniQto 12

目■
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32400996,98 zl{obSZar mielski:26014865′ 3521),a grednia wartoζ e dochOdu wyniosia 77 940,0421
dla calej gminy.
Tabela 24

2P:T36 i PIT 36L

w2014r'

dzia;ainòこ

Podatnicy prowadzqcy dzialalnoiC
gospodarczQ {PlT 36 oraz PIT 361)

miasto Moiki
Adama Mickiewicza

Andrze.ia Frycza

67239,5221

Astronomiczna
Bartosza

Batalion6w
Bialostocka
Boleslawa Prusa
Kamila Norwida
Czeslawa Milosza

Dworcowa

Em‖ ‖Plater

Gen. wladyslawa

171699,6521

Sienkiewicza

39047,552'

Juliana Tuwima
Kardynala Stefana

530069,17 zl

132517,29 zl

314060,37 zl

39257,5521

Kosmiczna

Koicielna

Ks.

Mieczyslawa

Kwiatowa

7

Z

uwagi na tajemnice skarbowQ usuniQto 15 podmiot6w z miejscowofti i ulic, w kt6rych wystepiljeden podmiot.
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Podatnicl prowadzqcy dzialalnoid
gospodarczQ (PlT 36 oraz PIT 361)

Nowokoicielna

ojca Maksymiliana

32425,7421

Parkowa
Planetarna
Polskiego Czerwonego

189451,7121

Skarbowa
Sloneczna

Stanislawa
Stanislawa Staszica
Stanislawa

Straiacka

25376,7821
Szlachecka

Kazimiena
Tadeusza Kogciuszki

WiSniowa

Wladyslawa

68444,6921
24229,7721

Wladyslawa Stanislawa
Wlodzimierza
2338387,79 zl
Herberta
Kosmosu

32677,16 zl

C2ekoldv
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Podatnicl prowadzacy dziatalnoS6
gospodarczQ (PlT 36 oraz PIT 361)

Dudk Kolonia
Dzie2ki

69465,7921

Kìlak

Kolèniki

Kolod2ie2

Krzeczkowo

12059,4821

Moniuszeczki
01iS2kl

VVàki

Zblutowo

七aCZnie

1

417

32400996,982'

77940,0421

2r6dlo: oprocowonie wlosne no podstowb donych z Unqdu Skorbowego w Motlkoch
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Gminny Progrom Rewitolizocji gminy

IV.

SFERA SRODOWISKOWA

Wyroby azbestowe znajdujQce siq na terenie dzialek poloionych w obrqbie gminy stanowiq duie
zagroienie dla drodowiska otaz iycia ludzkiego. Na terenie gminy Moriki znajduje siQ lqcznie 4 525
492,07 kg wyrob6w azbestowych. Najwieksza ich liczba znajduje siq w granicach Moniek oraz wsi
Kolodziei, Przytulanka, Krzeczkowo oraz Kulesze. Na terenie ww. miejscowo{ci znaiduje
lqczne8o tonaiu pht azbestowo-cementowych z terenu gminy.

siQ

ponad 40%

azbestowo-cementowe

17549807
69218,60

2145110
202775.10
84552,27
38778,30

12411410
5791720

KoleSniki

312209,70

Kolod2ie2

2781845
55264,00
163967.65
216907,35

Krzeczkowo

Lewonie

16849,80

48517,70
24241,80

Moniuszeczki
0‖ szk

273398.40
32505,00

135321,78
Sobieskl

5214550
10755910
7666395

Zblutowo

39009,30
2902,90

45049,40

Dudki Kolonia
Mo

825965′ 47

ki

2r6dlo: oprocowonie wlasne no podstowie donych z Llrzedu Miejskiego w Molkoch
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Rysunek 14. Wagi plyt arbestowo - cementowych

Cmina Monki
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Trddlo: oprocowonie wlosne no podstowie donych z UtzQdu Miejskiego w Molkach

W latach 2011- 2015 udzial wydatk6w na gospodarkq komunalnq i ochrone Jrodowiska w wydatkach
z budietu gminy Moriki wahal siq. Najmniejszy udzial tych wydatk6w byl w 2012 r., kiedy wyni6sl ponad
3%, a najwyiszy w 2014 r. kiedy wyni6sl prawie 12%. W roku 2015 udzial wydatk6w na gospodarkQ
komunalnq i ochronq 6rodowiska w wydatkach z budietu gminy wyni6sl6,5%.

Wartoici tego wskarnika nie odbiegajq od wahai dla powiatu monieckiego, wojew6d2twa podlaskiego
czy Polski. W roku 2012 zanotowano najniiszy udzialtych wydatk6w dla wszystkich powyiszych. Warto
jednak zauwaiyd, ie w budiecie kralu oraz wojew6dztwa podlaskiego udzial tych wydatk6w prawie
pzez caly czas r6sl i najwyiszq warto6d osiqgnql w 2015 r.
Tabela 26. Udrial wydatk6w na Sospodarke komunalne orar ochronQ 6rodowiska w wydatkach
Moiki na tle Dowiatu. woiew6ddw i

r budietu

Polska
Podlaskie

Powiat moniecki

Gmina Moハ 賄 14,26%
zrddto: 8,DL GUS
Obszary chronione
Teren gminy Mofki nie jest w duiej c2eJci obiety ochrone przyrody, natomiast formy ochrony pzyrody
majq wysokQ rangQ prawne. Na terenie gminy znajduie sie bowiem fragment otuliny Biebnaiskiego
Parku Narodowego, obszary ochrony Natura 2000 oraz pomniki przyrody. Obszary chronione znajdujq
siQ w miejscowoSci Kulesze (otulina parku narodowego, obszary Natura 2000, pomnik przyrody) oraz
w Hornostajach (skupisko pomnik6w pnyrody).

認箭

￨

ilA

RESPUBLTc

45

Gminny Progrdm Rewitolizacji gminy Motiki - diognozo sluiqca wyznoczeniu obszaru
zdegro dowa nego i rewita I izo cj i

Biebnarlski Park Narodowy
Biebrzadski Park Narodowy jest najwiqkszym obszarowo parkiem narodowym w Polsce i ,iednym z
wiqkzych park6w w Europie. Gl6wnym celem jest ochrona torfowisk Kotliny Biebzariskiej oraz
fragmentu Wzg6rz Sok6lskich.
Rysunek 15. tormy ochrony przyrody w gminie

Moiki

Gmina Monki
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Zrddlo: oprocowonie wlosne na podstawie donych z Geoserwisu Gl'wnej DyrekcjiOchrony Srodowisko

W latach 2011 - 2015 udrial powierzchni obszar6w prawnie chronionych w udziale powierzchni
og6lem w powiecie monieckim wahala siQ bardzo nieznacznie. WartoJd dla powiatu monieckiego
(31,7) byla bardzo zbliiona do wartoJci dla wojew6dztwa podlaskiego (31,8) i Pohki (32,5) - byla to
prawie 1/3 powierzchni.
w udriale

Tabela 27. Udzial obszar6w
Polska
Podlaskie

Powiat moniecki
7r6dlo: *DL GUS

認箭

￨

ilA

REsPUBLTc

46

Gminny Progrom Rewitolizocji gminy Molki - diagnozo sluiqco wyznoczeniu obszaru
zde gra dowa ne go i rewito lizo cji

V SFERA PRZESTRZENNO‐ FUNKCJONALNA
Gmina Moriki to typowa gmina o charakterze miejsko-wiejskim. taczna powienchnia gminy wynosi
ponad 160 km2, z czego obszar miasta zajmuje 652 ha, a obszar wie.iski ponad 153 000 ha. NajwiQkszy
udzial w powierzchni calej gminy majq grunty rolne oraz lqki i pastwiska. Tereny mieszkaniowe
stanowiq jedynie 133 ha, z czego ai 128 sq to tereny poloione w granicach miasta.
Tabela 28. Struktura
133

462
20
15

9335
63

3800
160

28
2001
16017

652
oprocowonie wlasne no podstdwie donych z UrzQdu Miejskiego w Molkdch
Rysunek 15. Struktura funkclonalna przestrzenna gminy

Moiki

Gmina‖ ol田

̀、

/

:1120∞ 0

!

Crarfcc gntny Uot*l

f]Cra"tce

E

″
１
´

年

C.adce

n**

Xot*r

poa6tdr

miaj!@nq6ci

震 時

■ 路鑑就認配
■ Btm膊
R2ekl

■
・
一

― ‐

期 障

D:■9,

ヽ
Zrddlo: oprocowonie wtosne no podstdwie openstreetmop,org

認箭

￨

ila

RESPUBLTc

47

Gminny Progrom Rewitolizocji gminy Moiki - diagnozo sluiqco wyznoczeniu obszoru
zde gro dowo nego i rew ito lizqcj i

-

2014 w gminie Mofki odsetek ludnolci kozystajQcei z sieci wodociqgowej
systematycznie wzrastal z 82,5 w 2010 r. do 83,7 w 2014 r. Warto66 ta wzrastala zar6wno na obszarze
wiejskim oraz, w du2o wolniejszym tempie, na terenie miasta. JednoczeJnie odsetek ludnoici
korzystajqcej z sieci wodociQgowej w miescie (w 2014 r. byto to 95,7) byl wiQkszy nii wartosd wskainika
dla Polski (91,6). Na obszarze wiejskim gminy Moiki w 2014 r. z sieci wodociq8owej korzystalo
natomiast 58,9% ludnojci.

W latach

2070

w latach 2010‑2014

Tabela 29 0dsetek ludnòci
Polska
Podlaskle

Powiat moniecki

Gmina Moハ ki

7

MOnk̲miast。

Moiki

7

56,7

- obszar wiejski

56′ 9

57,2

58,9

2r6dlo: BDLGUS
Odsetek ludnoJci korzystajqcej

z

sieci kanalizacyjnej w Sminie

Moiki wzrastal w latach 2010 - 2013 od

60,6 do 51,3, natomiast spadl nieznacznie w roku 2014 iosiqgnql wartoJd z roku 2012,czyli 61,1. W
samym tylko mieJcie Moriki odsetek caly czas wzrastal. Najwyrsze tempo wzrostu wskarnik mial
miedzy 2010 a 2011 r. (wzrost o 0,4%), a w latach p6rniejszych z roku na rok wzrastal o O,l% iw 2OL4
r. osiqSnql 90,9. Wartoid wskainika dla gminy Mof ki byla w 2015 r. lepsza nii dla powiatu monieckiego
(45,5), ale mniejsza nii dla wojew6dztwa podlaskiego (53,2) i Polski (58,7).
Tabela 30 0dsetek ludnòci

z

w latach 2010‐

siecika

2014

Polska
Podlaskie

Powiat moniecki

Gmina Moハ ki

Modki- miasto

Moiki

- obszar wiejski
BDLGUS

^rddlo:
W latach 2012‑2014 odsetek ludnogci kor2ystalaC●
byi bard20 niSki―

b‖ sk1

2 SieCiga20WelZar6wno w gminie,jakl w powiecie

0,o Jedynie na obs2ar2e WittSkim gminv Monki odsetek ludnòci korzysta,lcej

2 SieCi ga20Wej byl nieco wYiS2y i wYnos1 0,l Wartòci te sa du2。

niisze n12 dla WOlew6d2tWa

podlaskiego{28′ l w 2014r)i PolSki(52,2w2014r}

Tabe:a31 0dsetekludnòci

w latach 2010‐

2014

Polska
Podiaskie

Powiat moniecki

Gmina MOnki

Modki- miasto
Moハ ki‐ obs2ar Wlelski
2

droi 3D1 6tys

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2.,
pkt. 6.: obszar przestrzeni publicznej. - obszar o szczeg6lnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkadc6w, poprawy jako(ci ich iycia i sprzyjajacy nawiQzywaniu kontakt6w spolecznych ze wzglqdu
na jego poloienie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, okre6lony w studium uwarunkowai i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednakie czqsto obszary, kt6re nie sa zapisane w

powyiszym dokumencie pelniq rolq nieoficialnej przestrzeni publicznej. Odpowiedniej jakolci
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pnestnef publiczna jest niezwykle istotna z punktu widzenia jakosci iycia mieszkafc6w. Sprzyja ona
rozwojowi iycia spolecznego czy integracji mieszkafc6w.
Do mieisc, klasyfikowanych jako przestrzenie publiczne (formalne i nieformalne) na terenie:

1.

2.

miasta Moriki zaliczamy:

a.

plac zabaw pny bloku ul. Tysiqclecla 124 pow. 0,1087 ha,

b.

Stadion miejski- ul Sportowa, pow.0.053 ha,

c.

skwer przy starym pomniku ul. Aleja NiepodlegloJci - 0,4974 ha,

d.
e.

Skwer Gartycha ul. Aleja NiepodlegloJci - 0,3358 ha,

skwer przy

SP

ZOZ ul. Aleja NiepodleSloSci- 0,2155 ha,

f.

park miejski z amfiteatrem ul. Aleja Niepodleglo(ci - 8,342L ha,

g.

boisko przy ul. Gajowei - 0,1389 ha,

h.

skwer przy dworcu PKP ul. Dworcowa - 0,5656 ha,

i.

skwer przy dworcu

PKS -

0,1811 ha.

obszaru wiejskie8o zaliczamy:

a.

Boguszewo 61,

b.

Dziekonie 28,

c. Dzieiki 1O
d. Hornostaje 20,
e.

Kolodziei 28,

f.

Kropiwnica 2a,

g.
h.

i.
j.

Przytulanka 53,
Kulesze 90,

Rybaki41,
Sikory 34a.
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Rysunek 17. Przestrzenie publiczne na terenie gminy
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2r6dlo: oprocowonie wlosne no podstawie donych z Urzqdu Miejskiego w Motikoch

tqczna dlugoSf dr6g gminnych w gminie Mofikiwynosi 209,22 km (miasto: 19,15 km, obszar wiejski:
L90,07 km). Na podstawie analizy danych naleiy stwierdzid, ii ponad 93% dlugo$ci dr6g wymaga
remontu.
Tabela 32. Wykaz

h remontu

miasto Moriki
0,100
76

Andersa

Batalion6w
Brzozowa

0′
0′

150
642

0,309
0,368

M.

0′

321

H.

70

S.

0,208

Kwiatowa
Milosza

0′

245

Cz.

A.F.

0′

Nowokoicielna

0′

K.C Norwida

669
322

197
169
0′ 192

B. Prusa
VVI・

M.

Rumlankowa
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St. Staszica

0′

Szlachecka

0′

218
402

0′

148

5w. Kazimiena
Ks.

Twa

278
0′ 434

St.

0′

0′

185
1

13

Rotmistrza Witolda

Malinowa

241
547
762
4′ 373
503
089
1′

3′

1′

Pot

-

Hornost
Waiki - droga powiatowa

-

Ciesze

-

Krzeczkowo

Kropiwnica
Wa6ki

-

-

Sikory

-

nr 104033 B

Krzeczkowo
Krzeczkowo

-

Kosiorki

5,755

-

Kalin6wka KoJcielna

MOnki̲

Osada

Wàki―

powiatowa Hornost

Jaski― Oldaki

-

2odzie

Monki― Gon

-

-

-

596
655

5′

527

1′

019

1′

763
316

Kalin6wka Ko6cielna

Kosiorki

Nr 65

Moniuszeczki - droga kr
Zalesie

4′

58

Niewiarowo

-

Mofiki

-

761

Trzcianne

Nr 65

Nr 104042 B Lewonie
Masie

-

Zblutowo

-

4′

209

3′

177

3′

137

01iszki

Masie

-

Milewo

Kulesze

- Wilam6wka

Kulesze

-

2,379

Mroczki

Mofiki
)―

Od

104044B―

Od

Nr 65 - ulica wsi
nr 65 - szlak
Nr 104121 B― s2:ak

Od
Od
Od

Nr 65
Nr 65

Od
Od

966
0′

104044B

―Elk

- szlak koleiowv - kolonie 2odzie -

Droga gminna Nr 104040 B - Kosiorki kolonie
granica gminy Bialosuknie

￨

ilA

2

124

1,155

ie‐

-

1′

dO d

I Nr 1416 B

1′

Nr 104043B

Nr1417 B
Nr1417 B

Nr 10443 B―
Nr 104043 B― kolonia Oldaki―
Nr 1848 B
Nr 1417B― kolonie Koslorki―

Od

0′

―Elk

towei Nr 1416 B‑Oldaki―
Nr 1O4043 B-granica

Oldaki od
Oldaki od

認箭

1,817

- Trzcianne

ゝW:erZD:(

Osada Hornosta

Pyzy

-

1′
1′

ica gminy Bialosuknie

2′

inna Nr 104040 B

1′

droga powiatowa Nr 1415
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-

538
333
711
167
165

486
022

1′

・

」
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Droga gminna Nr 104040 B - Zyburty droga powiatowa Nr 1415 B droga gminna tupichy

-

1,044

Bialosuknie

Od

i Nr1415 B―
tupichy od drogi powiatowej Nr 1415 tupichy kolonie
inna nr 104035 B
Swieabienie Ginie - d

102

Biatosuknie

-

kolonie

Krzeczkowo od drogi powiatowej Nr 1412 B - Krzeczkowo kolonie

-

-

3′

148

2′

397

1′

058

droga powiatowa Nr

L4L2B
i Nr 1414

B

-

Krzeczkowo kolonie

- granica

Krzeczkowo od drogi powiatowej Nr 1412 B Krzeczkowo kolonie

128518

-

droga gminna Nr

1,248

B

Nr 1414 B―
Kolonie

kolonie

-

Nr 1414 B

Nr 104039 B―

104036B― Dudki Ko!onia―
Droga gminna Nr 104041 B - Wa6ki kolonie

-

1′

Nr 104041 B
Dudki kolonie - droga powiatowa Nr 1404

667
67

1′

1,768

B

Nr 104032 B― Dudki kolonie―
Dudki od drogi powiatowej Nr 1413 B - Dudki kolonie
Nr 65
kolonia

Nr 1413 B

-

Przytulanka kolonie

0′

-

Dzigkonie

-

Droga powiatowa Nr 141l B― Rusaki― droga gminna Nr

Nr141l B

nna Nr 128525 B
kolonia Kramk6wka Duia

Nr 104045 B―
Nr 104055 B―

Kulesze od
Nr 128529 B―
Kulesze od
Uicianek
Kulesze od drogi gminnej Ne 128529 B - droga gminna Kulesze Podolszanka

granica

-

Kulesze od drogi gminnej Ne 128533 B - droga powiatowa Nr

1364B―

1′

Nr 1366 B

Nr 1366 B― Dzie2kl kolonie―
powiatowa Nr 1364 B
Nr 1366 B―

Sobieski od

Nr1364 B

Dzieiki od drogi powiatowej Nr 1355 B - droga gminna
Kramk6wka Mala - kolonie

2,922
2′

1′

Nr 104052 B‐ ―granica

Nr1364 8

Nr 1365 B― Kolodzie2 kolonie― D2ie2ki do
0!iszki od drogi powiatowei Nr 1364 B―

1′

Nr1365 B一

Ko:odzie2‑

-

Niewiarowo kolonie

Niewiarowo
do drogi

Nr1844 B

Odd
Odd
Od
Od
Od
Od

d
d
d
d

Nr 1841 B― do

283

2′

522

0′

989

Nr 104055 B
Nr 104056 B

Nr 1841 B― do
Nr 104055 B―

104055B― do
dz.Nr 585‑do

1,4

Trzcianne (Milewo
innei d2.Nr 266

1104057B―

i Nr65‑do
Nr 65‑do
i Nr 1366 B―

0,383

Nr 104051 B

i Nr1366 B― do

do

ilA

1,044

iowei Nr 65
Sobieski― Dzie2ki

Od drogi powiatowej Nr 1363 B - do drogi gminnej Nr 104053

認箭 十

868

1,767

D21ekOnie Od drogi gminnei Nr 104049 B― DziekOnie k。 lonie― Lewonie do drogi gminnei

Nr 104049 B
pOw!a

355

1,855
1′

Kuczyn od drogi powiatowei Nr 1365 B― granica gminy Nlewiarowo―

243
734

2,268

Zblutowo kolonie― Monki drOga gminna Nr 104

ul. Kard. Stefana

Znoski od

4

Nr 1364 B

i Nr1841 B― Kulesze kolonie―
Nr 1366 B― Rybaki kolonie‐‐do d

5obieskl od

-

2,934

Kramk6wka Mala kolonie

Kulesze od

B

0,25
1,457

128525B
Ciesze od

65

RESPUBLTc
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0,735
0,744
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Od
Od
Od

Nr1363 B― do d
Nr1363 B― dolazd dO
Nr 104046 B― do

Od

i powiatowej Nr 1370 B

Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od

-

75

i Nr 104050 B

'rzcianne)

Nr 1368 B― grani

'rzcianne)

Nr‑104032B―

i104049B

417
717
122

0′

567

2′

117

Nr 104050 B

do d

I Nr 1404‑do d
powiatowej Nr 1404 B - do

104032B

7

nr 104032 B
Nr 1413 B

Nr 104037 B―

.nr 21鋤

nr 104037 B―

-

kolonia
7

Nr 1412 B― do

Nr1414 B

104041B― do
Nr 1413 B― do

Od

i Nr 104047 B

Nr1370 B―

do
i Nr104050 B― do

pOw:a
gm

15
3,133

1′

I Nr 1369 B―

Od
Od
Od
Od

0,363
i dz.Nr 46

Nr 104049 B― do
j Nr1844 B― do d

Od
Od

0,794

Nr1368 B

i Nr65‑do

Od

Nr 104048 B

104033B

0′

433

1′

5

193,823

tqcznie

lr6dlo: oprocowonie wlosne na podstowie donych z Urzqdu Miejskiego w Molkoch

認商 十

ilA

RESPUBLTc

53

Gminny Progrom Rewitdlizocji gminy Moiki - diognozo sluiqco wyznoczeniu obszoru
zdeg rodowo ne go i rewito I izo cj i

Vi SFERA TECHNICZNA

w

procesie analizy sfery technicznej wa2na jest analiza stanu budynk6w, zwlaszcza budynk6w
mieszkalnych. Na terenie gminy Mofki znajdowalo sie 2 821 budynk6w mieszkalnych. Proporcia
w rozkladzie obszar miejski a obszar wiejski kztaftowala siq 48,8% do 51,2%.

W latach 2011

-

2015 liczba mieszkaf oddawanych do uiytkowania

w

nowych budynkach

mieszkalnych nie wykazywala jednego trendu wzrostowego lub spadajqcego. Najwiqcei, bo 24
mieszkania oddano w 20u r. w roku 2015 oddano w gminie do uiytkowania 15 mieszkai w nowych
budynkach. Biorqc pod uwagq jedynie miasto Mofki, z roku na rok oddawano coraz mniej mieszkafi.
W roku 2011 oddano ich 17, natomiast w 2015 jui jedynie 8. Na terenie wiejskim liczba oddawanych
do uiytkowania mieszkaf bardzo siq wahala. NajwiQcej (7 mieszkaf) oddano w 2011 i2015 r., a
najmniej w 2012 r. (2 mieszkania). Tym samym, w roku 2015 liczba mieszkai oddanych do uiytkowania
na terenie miasta iwsi byla prawie r6wna. Podobnie wahaniom ulegaly wartosci dla powiatu
monieckiego, wojew6dztwa podlaskiego i cale., Polski.
Tabela 33. Miestkania

w nowych budynkach

miesrkalnych (oddanych do uiytkowania

w caloici lub w

w iatach 2011‐ 2015

144129

4687

Podlaskie

Powiat moniecki
Gmina Moハ ki
Modki- miasto
Mo ki‐ obs2ar Wielsk
を6dr● 18D16υ S

W gminie Mo6ki w latach 2010

- 2014 stosunek lic2by mieszka do liczby mieszkaic6w caly czas r6sl.
W roku 2010 wynosil 304,0, a w 2014 r. 313,7. Oznacza to ie, w roku 2015, na jedno mieszkanie
pnypadalo 3,19 osoby. Wskainik ten wzrastal przez caly analizowany okres dla miasta Mofki (od 314,2
w 2010 r. do 324,7 w 2014 r.) oraz w latach 2010-2013 dla terenu wiejskiego. NainiiszQ wartoJd dla
obszaru wiejskiego wskainik mial w 2010 r. kiedy wyni6sl283,2, a najwyiszQ w 2013 r. -wyni6sl291,6.
W roku 2014 warto56 wskainika spadla nieznacznie do 29L,2. Na obszarze wiejskim liczba mieszkad
byta o ok 30-35 mniejsza ni2 w mie{cie.
Og6lnie liczba mieszkarl na 1000 mieszkadc6w w gminie Modki wypadla negatywnie na tle powiatu
monieckiego, gdzie w 2014 r. wyniosla 322,2, wo,ew6dztwa podlaskiego (366,1 mieszkaf) ikraju
(353,4).
Tabela 34. Mieszkania na 1000 nries?karicow w latach 2010 - 2014
Polska
Podlaskie

Powiat moniecki

Gmina Monki

7
7

Modki - miasto
Modki - obszar wiejski
Trddlo: BDLGIJS

283.2

286′

6

288,2

291,6

291,2

Na komfort iycia mieszkaic6w ma wplyw powierzchnia budynk6w mieszkalnych przypadajqca na
jednego mieszkafca (im wiqksza, tym komfort iycia ,est wyiszyl. Warto{6 ww. wskainika dla calej
gminy wynosila 22,O m'1, dla obszaru wieiskiego 31,4 m2, natomiast dla obszaru miejskiego 17,3 m'.
Uwzglldniajqc wskainik dla wszystkich wyznaczonych jednostek analitycznych naleiy stwierdzid,
ii najmniejsza powierzchnia budynku w przeliczeniu na mieszkadca przypadala na 1 mieszkafca
ul. Gajowei (5,2 m2), Wyzwolenia (7,4 m'z), Tysiqclecia (7,5 m2), Alei Wojska Polskiego (9,5 m'?) oraz Alei
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Niepodleglo(ci (12,0 m'z). wartoJci wskainika na ww. wymienionych ulicach byly znacznie niisze,
Jrednia warto5e dla obszaru miejskiego oraz calej gminy.

Wainym wskarnikiem

w

nii

pnypadku sfery technicznej iest odsetek budynk6w mleszkalnych

wybudowanych przed 1970 r w 096lnej ich licznie. Srednia wartoSd wskalnika dla gminy wynosilT,3%,
obszaru wiejskiego 16,M, a dla obszary miejskiego 22,0%. Naiwyisze wartosci ww.
wskalnika zostaly odnotowane na ulicach: Dworcowej, Marii Konopnickiej, Szpitalnej, Zdro.iowej,

w tym dla
a

takie we wsi Rusaki.

Rysunek 18. Odsetek budynk6w wVbudowanych przed 1970 r.
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Rysunek 19. Powierzchnia budvnk6w mieszkalnych w przelicz€niu na

l

mieszkaica
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Tabela 35. wskainiki dotvczace sf
Powie12chnia budynk6w
mieszkalnych w
przeliczeniu na 1
mieszka6ca (w m2)

miasto Moiki
Adama Mickiewicza

Andrzeja Frycza
Arm

Astronomiczna
Bartosza

Batalion6w
Bialostocka
Boleslawa Prusa
Kam‖ a Norw da

Czeslawa Milosza
Dolna

Dworcowa
E'cka

ila
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Powierzchnia budynk6w
mieszkalnych w
przeliczeniu na 1
mieszkarica (w m2)

MiejscowoSi/ulica

odsetek budynk6w
mieszkalnych wybudowanych
przed 1970 r. w og6lnej liczbie
budynk6w mieszkalnych (na

Emi‖ i Plater

Gen. Wladyslawa

0,0%
0,0%
0,0%

Sienkiewicza

Jana K‖
23′

8%

Juliana Tuwima
Juliusza
Kardynala Stefana

1,8%

0,0%

Kosmiczna

Koicielna
Kr6tka

0%
8%
0%
0%
26′ 7%

Ks. Jana

0′

45′

Ks.

Ks.Stanis:awa Budn:ka

0′

Kwiatowa
Leina

0′

Lotnicza
26′

7%

Nowoko(cielna

7%
5%
36′ 4%

Parkowa

0,0%
19,2%

26′
4′

Planetarna

0′

53′

Polna

0%
8%

Polskiego Czerwonego

56,3%
Skarbowa

0′

0%

Sloneczna

Stanislawa
Stanislawa Staszica

0,0%

Stanislawa

50′

Straiacka
35

S2kO!na
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Powierzchnia budynk6w
mieszkalnych w

MiejscowoSd/ulica

przeliczeniu na 1
mieszkarica (w m2)

Odsetek budynk6w
mieszkalnych wybudowanych
przed 1970 r. w og6lnej liczbie
budynk6w mieszkalnych (na

0,0%

Szlachecka
ita lna

Kazimierza
Tadeusza Koiciuszki

0′

0%

31′

3%

Wesola

15,0%
0,0%
WiJniowa

10′

0%

0′

0%

Wladyslawa Stanislawa
Wlodzimierza

0′

1%
0%
0%

30′

0%

21′

4%

Kìlak

52′

4%

Ko!èniki

41,7%

Kolodzie2

39′

28′

Herberta

0′

Kosmosu

Zuch6w
2urawia
Ciesze

Dudki
Dudki‐ Kolonia

D2ie2ki

Jaski

5′

3%
0%

37′

3%

Kosiorki
Krzeczkowo
Kucz
Kulesze

37,9%

Lewonie

61,1%
Masie
Mon:uszeczki

〔商 十
::ず

19′

ilA
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Liczba budynk6w

mieszkalnych

Powierzchnia budynk6w
mieszkalnych w
przeliczeniu na 1
mieszkaica (w m2)

Odsetek budynk6w
mieszkalnych wybudowanych
przed 1970 r. w o96lnej liczbie
budynk6w mieszkalnych (na

58,7
35,5

63
94

33′ 2

8

35′ 6

12

34,4

35
49

26,7

28,0

29′

83,3%
37,1%

33′ 6

wierzbienie
VVàki

34

27,2

19

40,8

％一
協一
％

41,2

Sobieski

4%

％ ％
・ 一６
′ ′
・ ０
・ ６

Oldak:

14

ulicv/w mieiscowoici)

38,8

26

32′ 2

Zblutowo

30

29,2

Znoski

12

26,0

ｅ
ｉ
ｚ
一
い
ｄ
︒
２

Zalesie

58,1

48

28211

57

33,2

22′ 0

29,7%
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VVYNIKI BADANIA ANKIETOヽ ハ′[60

VII.I.

METODYKA BADANIA

Badanie zostalo zrealizowane w dniach 13.06.2016-22.06.2016 r. W celu poznania opinii jak
najwiqkszej liczby mieszkafc6w badanie zostalo przeprowadzone metoda mixed-mode lqczEcq
techniki wywiad6w kwestionariuszowych oraz ankiety internetowe do samodzielnego wypelnienia.
Ankieta internetowa do samodzielnego wypelnienia CASI (ang. Computer-Assisted Self-interviewing)
to technika badad iloiciowych w oparciu o nowoczesne technologie. Do gl6wnych zalet zaliczamy
to, ie respondenci:

-

mogil wypelnid formularz w dogodnym dla siebie miejscu iczasie, co zwiqksza liczbq os6b
gotowych wziqC udzial w badaniu,

-

majq wysokie poczucie anonimowo5ci, sprzyjajace udzielaniu szczerych odpowiedzi.

Kwestionariusz ankiety zostal zamieszczony na naleiqcej do wykonawcy platformie internetowej
Cyfrowa Demokracja.

Wywiady kwestionariuszowe PAPI to 2 kolei tradycyjna forma badai oparta na bezpoJredniej
rozmowie ankietera z respondentem. Umoiliwia ona dotarcie do os6b, kt6re nie korzystaje z internetu.
Dodatkowo obecnoS6 ankietera wplywa motywujico zar6wno na etapie rekrutacji do badania, jak
i w trakcie wywiadu (minimalizujlc ryzyko przerwania badania).

VII.2.

CEL BADANIA

Celem badania ilodciowego bylo zebranie opinii mieszkaic6w na temat problem6w spolecznych,
gospodarczych, 6rodowiskowych, przestrzen no-fu n kciona lnych i technicznych w gminie Mofki.

V‖ 3.

PROBA BADANIA

Pr6ba badania PAPI zostala dobrana w spos6b reprezentatywny przedmiotowo (kwotowy).
Na podstawie danych z Urzedu Miejskiego wyznaczono liczbq respondent6w z poszczeg6lnych
jednostek analitycznych, natomiast na podstawie danych Banku Danych Lokalnych (BDL GUS)
okreJlono ich strukturq plci iwieku.
Badanie CASI mialo charakter otwarty.

tecznie w badaniu wziqlo udzial 427 respondent6w (420 w badaniu PAPI, 7 w badaniu CASI). Kobiety
stanowily 53,86% calej pr6by (230 respondentek), mQiczyini 45,67% lL95 respondent6w).
Najlicznie,szQ Brupq respondent6w stanowily osobywwieku 25-44 lata (141 respondent6w, tj.*,f8%)

oraz osoby w wieku 45-64 lata (106 respondent6w, tj. 24,94%1. Stosunkowo najmniej licznie
reprezentowany byly osoby w wieku 20-24 lata (9,65%, tj. 41 respondent6w) oraz osoby powyiej 55
roku iycia (14,35%, tj. 61 respondent6w).
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Kobleta

Plè

Wiek

Liczba

37

65i w:ecel

tacznie

Suma

Me2czyzna

%
16,09%
100,00%

%
12.31%
100,00%

Liczba

24

195

Liczba

61

425

%
14.35%
100′

00%

lr6dlo: bodanie mixed mode, n=4278
Ponad 58% mieszkaic6w respondent6w zamieszkuje gminq Mofiki od urodzenia, natomiast prawie
30% mieszka w niej powyiej 15 lat. Taka proporcja os6b wir6d respondent6w Swiadczy o tym, ii sq to
ludzie, kt6rzy bardzo dobrze znajq lokalne problemy.
Tabela 37.

czasu zamieszkania w eminie
%

Liczba

Od urodzenia

248

Powv2ei 15 1at

128

9‐

5,85%
2,11%

25

15 1at

5‐ 8

58,08%
29,98%

9

1at

3,28%

14

Poni2ei 5 1at

Brak odpowiedzi

0′

f bα cranた

100,00%

427

tqcznie

70%

m茂 ed mOde n̲‑427

Wedlug statusu zawodowego najliczniej reprezentowana byla grupa os6b pracujqcych na etacie (208
respondent6w, 11.48,7!%). Licznie reprezentowana byla r6wniei grupa os6b uczqcych siq (99
respondent6w, tj. 23,19%). Najmniej licznie reprezentowane byly osoby pracujqce dorywczo oraz
osoby bezrobotne (po 15 respondent6w, tj. 3,75%1, a takie przedsiQbiorq 126 respondent6w,
tj.6,o9%).
Tabeia 38.

statusu rawod

%

Liczba

99

Nauka

23′

208

Praca na etacie
Praca na dorywcza

16
26

Przedsiebiorca

19%
71%
75%

Bezrobocie

16

75%

EmerWura/renta
Brak odpowiedzi
tacznie

61

14,29%
0,23%
100,00%

427

‑427
f badα ηた m茂 ed mο de n―

Uwzglqdniajqc respondent6w z podzialem na wyksztalcenie najliczniej reprezentowane byty osoby z
wyksztalceniem wyiszym l37,94oA,tj. L62 respondent6w). Na uwagq zasluguje fakt, ii ponad polowa
respondent6w miala wyksztalcenie co najmniej (rednie.
Tabela 39. Respondenci

wyksrtalcenia
%

Liczba

Podstawowe lub gimnazialne

90

21,08%

Zasadnicze zawodowe

55

12′

88%

Srednie

116

27,17%

Wyisze

162

37′

4

lnne

427

tacznie
badanた m茂 θd mOde n=427

8

94%

0,94%
100′

00%

W tabeli zostaty przedstawione wyniki z pominiqciem brak6w odpowiedzi
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6minny Progrom Rewitolizocji gminy Moiki
zde

Zgodnie

g ro

z zaloieniami badaniem zostali objQci

-

mieszkarlcy wszystkich miejscowojci

w

gminie.

Nalliczniej reprezentowane bylo miasto Mof ki.

r,4L%
Ciesze

0,23%
Dudki
Dudki Kolonia

o,94vo

Dzie2ki

o,94vo

0,94%
o,47v.

Jaski
Kìlak

Kolèniki

Kolodzie2

7,87v.
o,47%

Kosiorki
Krzeczkowo
Kulesze

Lewonie
0,23%
o,47%
o,70./"

Masie

0,70%
0,70%
65,81%

Moniuszeczki
Mottki
0‖ szki

Oldaki

r7./.
o,23./"

Sobieski

7,770/.

o,47%

Wàki

0,23%
Zalesie

Zblutowo
Znoski
o,47%
o,94./"
Brak
100.00%

Lecznie

zrddlo: bodonie mixed mode, n=427
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Na poczqtku ankiety mieszkaicy zostali zapytani o og6lny poziom zadowolenia z zamieszkiwania
w Bminie. Najwiqkszq liczbq wskazari (ponad 40%) uzyskala odpowiedi irednio. Na uwagq zasluguje
fakt, ie liczba odpowiedzi pozytywnych (bardzo dobne lub dobrze) byla ponad 4-krotnie wyisza nii
odpowiedzi negatywnych (bardzo ile lub ile).
Tabela 41

zamies:kania
1′

64%

9,13%
39,34%
8,43%
0,94%
100,00%
bodonie mixed mode, n=427

W kolejnym pytaniu mieszkafcy zostali poproszenio wskazanie maksymalnie 3 najwainie.iszych
problem6w spolecznych w gminie. NajczQsciej wskazywanym problemem bylo bezrobocie (315
wskaza6, tj. 32,04%), brak aktwnoJci mieszka6c6w (186 wskaza6, tj. 18,92%) oraz uzaleinienia (119
wskaza6, tj. 12,11%). Dodatkowo ankietowani wskazali,

ii problemy

spoleczne, kt6re wystqpujq w

Bminie to: lenistwo, emigracja, wystqpowanie patologiiw rodzinach, niski poziom dochod6w
mieszkadc6w, niewystarczajqca licIba spotkad dla mieszkaf c6w.
Tabela 42

6,51%

%
5,09%
4,17%
%

100,00%
Oα dα nた

"7xed/nο

de nイ 27

W ramach kolejnych pytai respondenci proszeni byli o wskazanie gdzie, ich zdaniem wystqpujQ
najwainieisze problemy w sferze spolecznej, lrodowiskowej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnei oraz technicznej. Zdaniem respondent6w najczQstszq lokalizac.iq wystepowania
problem6w we wsrystkich ww. sferach iest miasto Mofiki (sfera spoleczna: 231 wskazari, sfera
Srodowiskowa: 179 wskazania, sfera gospodarcza: 229 wskazania, sfera przestrzenno-funkcjonalna:
169 wskaza6, sfera techniczna: 124 wskazai). Problemy spoleczne, zdaniem respondent6w, opr6cz
Moniek w duiej mierze dotyczQ wsi Hornostaje (74 wskazania) oraz Boguszewo (47 wskaza6).

W przypadku problem6w {rodowiskowych czesto wskazywanq lokalizacjq byly Wojszki (40 wskaza6}
oraz Hornostaje (35 wskaza6).

Problemy gospodarcze to takie, zdaniem ankietowanych, przypadloi6 wsi: Hornostaie (37 wskazai)
oraz Kolodziei (29 wskazah).
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Problemy przestrzenno-funkcjonalne opr6cz Moniek zdaniem respondent6w wystqpujq gl6wnie we
wsi Horonostaje (37 wskazafi) oraz Przytulanka (33 wskazania).
Problemy techniczne zdaniem respondent6w dotyczQ r6wniei gl6wnie wsi Horonostaje (52 wskazania)
oraz Dzieiek (22 wskazania).

Kaidorazowo respondenci byli pytani o doszczeg6lowienie, jeieli jest im znana, tokalizacji
wystQpowania problem6w. Tak wiqc w ramach poszczeg6lnych sfer najczqSciej padaly nastepujQce
lokalizacje:
sfera spoleczna

-

ulJuliusza Slowackiego, ul. Gajowa oraz Aleja NiepodlegloSci,

Rysunek 20. Wskazania problem6w w sferze spolecznej
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sfera $rodowiskowa
oraz ul. Kolejowa,

-

Aleja Niepodlegloici, zwlaszcza okolice lasu pny amfiteatne miejskim

Rysunek 21. Wskazania problem6w w sferze Srodowiskowej
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sfera gospodarcza― ul.Mickiewicza oraz u:.Bialostocka′

Rvsunek 22.Wskazania problem6w w sferze gospodarc2ej
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ul. Slowackiego, Aleja Niepodleglo6ci, dworzec PKP i PKS, ul.

Modrzewskiego,
Rysunek 23. Wskazania problem6w w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
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Rysunek 24、 Wsk32ania problem6w w sferze technicinei
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Rysunek 25. Wskazania problem6w
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43. Liczba wskazafi w podziale na sferv i
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4′

08%

1,52%

Ciesze

1′

Dudki

1′

Dudki‐ Kolonia

1′

67%
61%
76%

1,94%

Dzie2ki

2′
7′
1′

15%
00%
79%

Kolodzie2

2,00%
1,58%
1,97%
2,35%

Kosiorki

2′

Krzeczkowo

2′

Jaski
Kìlak

Kolèniki

1′

04%
50%

1,07%
1′

2,41%
1,97%

Kulesze

Lewonie

1′

Magnusze

15%
01%

0,93%

0′

87%

0,99%

0′

95%

0′

01%
83%
68
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1,19%
0,53%

4

0′

1

0,40%
0,13%
0,93%

7

0′

9

1′

5

0′

23
10

40

53%

26%

0′

4′

1,74%
6′
0′

2
3
4

97%
17%

0,17%
0,35%
0,52%
0,70%

6

9
5
4
3
7

8

1′

56%
13%

18

0,58%

2

0,28%

6

09%

169

23′

124

19′

0,87%
0,87%
2,60%
3,18%
1,01%
0,87%
0,87%
1,59%
0,87%
1,30%

2

0′

97%
28%

4

0′

1′

33′

0′
0′
0′
1′

3

0′

5

0′

7

1′

72%
58%
43%
01%
43%
72%
01%

1′

2′

16

1,56%
2,27%

10

1′

33

4′

68%

20

3′

10
6
14
14
16
7
3
7

2′

27%

9

1′

1,42%
2,13%

12

1′

2′

0′

85%

1,99%
1,99%
2,27%
0,99%
0,43%
0,99%

14
4
7
6
7

1′

6

0,85%

59%
17%
06%
43%
90%

2,22%
0′

63%

1,11%

2,70%
0,95%
1,11%

32%

2

0′

8

2,06%
1,75%
1,27%

28%

9

68%
63%

1,75%

1,28%
16
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2,86%
0,95%
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1,06%
1,46%

8

Masie

Moiki-

45
49
24
932
24
49
93

92
39
39

1,34%
1
0′

72%

27,77%
0,72%
1′

46%

2,77%
2,74%
1,16%
1′

16%

43

1,28%

66
28
58

0′

1′

97%
83%

1,73%

64%

55

1′

70

2,09%

22
16
26

0′

35
27

48%

0,77%
1′

04%

0,80%

2r6dlo: bodonie mixed mode, n=427
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Analiza struktury rozkladu problem6w w poszczeg6lnych sferach wskazuje, ie byla ona bardzo
nier6wnomierna w poszczeg6lnych miejscowoJciach. Problemy spoleczne stanowily najwiqkszy
odsetek we wsi Kropiwnica (38,89% wszystkich wskazad problem6w we wsi), Oldaki (36,73%
wszystkich wskazai problem6w we wsi) oraz wsi Boguszewo (34,31% wszystkich wskazari problem6w
we wsi).

Problemy Srodowiskowe, zdaniem respondent6w,

to

gl6wna przypadloji wsi: Wojski (57,14%

wszystkich wskazari problem6w we wsi), Koleiniki (57,14% wszystkich wskazari problem6w we wsi)
oraz Swierzbienie (39,55% wszystkich wskazari problem6w we wsi).

Jako lokalizacjq problem6w gospodarczych respondenci wskazywali wsie: Zblutowo

(43,7S%

wszystkich wskazaf problem6w we wsi), Kolodzie2 (36,71% wszystkich wskaza6 problem6w we wsi),
Dudki (33,33% wszystkich wskaza6 problem6w we wsi).

Problemy przest12enno-funkcjonalne, wedlug wskazai respondent6w, stanowiq wiqkszojd wszystkich
problem6w we wsiach: Rusaki (41,03% wszystkich wskazafi problem6w we wsi), Dudki-Kolonia
(38,98% wszystkich wskazai problem6w we wsi) oraz przytulanka (35,87% wszystkich wskaza6
problem6w we wsi).

Natomiast problemy techniczne przewaiaiq we wsiach: Znoski (50,(x)% wszystkich wskaza6
problem6w we wsi) oraz Mejly (36,73% wszystkich wskazad problem6w we wsi).

w przypadku Moniek problemy ze sfer spolecznej, srodowiskowej, gospodarczej oraz przestrzennofunkcjonalnei, zdaniem respondent6w, rozkladaia sie w spos6b w miarg zr6wnowaiony (od Lg,f3% do
24,79%). Ankietowani wskazali, ii miasto w mniejszej skali dotkniqte jest problemami technicznymi
(13,30% wszystkich wskazad problem6w w Morikach).
Tabela 44. Struktura wystqpowania problemdw w poszczeg6lnych mielscowofciach (pytanie wlelokrotnego
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36′

73%

25
16′

22′

23′

67%
45%
75%
74%

08%

27,91%
1%

29%

91%
57%
31′ 82%
12′ 50%

30′
8′

50,00%
3
7′

41%

25′

93%

29′

63%

2r6dto: bodonie mixed mode, n=427

W ostatnim pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie, kto ich zdaniem powinien byd
gl6wnym adresatem dzialafi rewitalizacyjnych. Najczqdciej padalo wskazanie, ai dzialania
rewitalizacyjne powinny byd skierowane do mlodzieiy (223 wskazania, tj. 2O,94%l oraz os6b
bezrobotnych (185 wskazafi, li. L7,37%1.
Liczba wskazaf pozostalych opcji wyboru wahala siq od 75 (dzialania rewitalizacyjne powinny byd

skierowane do dzieci) do 135 (adresatami dzialad rewitalizacyjnych powinny byd rodziny z matymi
dziedmi). Jedna osoba wskazala, ii dzialania rewitalizacyjne powinny byd skierowane do
przedsiqbiorc6w.
(p6anie

Tabela 45. Adresaci dzialai

Liczba

wskazai

Dz:ec:

135
76

Mlodzie2

223

Rodzinv z matvmi dzietmi

105
127
185

Seniorzv
Osobv niepelnosprawne
OsobV bezrobotne

%
7

17

osobv zaproione ub6stwem i wvkluczeniem spolecznym
Osobv zagro2one patologiami{alkohOliZ

′narkomania′ prz,雛 epCZOSC′ 忙p:)

100

lnne

1065

tacznie
わαdonた
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V‖

にDELIMITACJA

03SZARU ZDEGRADOWANECO I REWiTALIZACJI

Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 paidziernika 2015 r. o rewitalizacji obszar gminy znajdujqcy siq

w stanie kryrysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk spolecznych, w

szczeg6lnolci

bezrobocia, ub6stwa, przestepczo5ci, niskiego poziomu edukacji lub kapitalu spolecznego, a takie
niewystarczajacego poziomu uczestnictwa w iyciu publicznym i kulturalnym, moina wyznaczyd jako

obszar zdegradowany,

w

przypadku wystepowania

na nim ponadto co najmniej jednego

z nastqpujqcych neBatywnych z.iawisk: gospodarczych, (rodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych,

technicznych. Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 ustawy

obejmujecy

z

dnia 9 paidziernika 2015 r. o rewitalizacji obszar

caloii lub

czq(d obszaru zdegradowanego, cechujqcy siq szczeg6lnq koncentracjq
neBatywnych zjawisk, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 1, na kt6rym z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzi6 rewitalizacjq, wyznacza siq jako obszar rewitalizacji.

Obszar zdegradowany

i

rewitalizacji zostal wyznaczony na podstawie analizy danych ilosciowych

i badarl spolecznych na reprezentatywnej p16bie 427 mieszka6c6w. Obejmuje on rejon: ul, Dworcowej

(w tym budynek dworca PKP) do ul. Straiackiej, AlejQ Niepodleglo(ci iAlejq Wojska Polskiego, park

przy amfiteatrze, ulice Tysiqclecia, Wyzwolenia, Slonecznq oraz budynek MOK. Teren ten
zamieszkiwany jest przez 27,34% mieszkaric6w (4091 mieszka6c6w) oraz obejmuje 51,31 ha, co
stanowi 0,3% calej powierzchni gminy.

Wystqpuje tam nawarstwienie problem6w spolecznych. Osoby korzystaiace z pomocy spolecznej
stanowiQ 6,1% mieszkafic6w obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz 32Yo mieszkarlc6w calej
gminy. Natomiast odsetek os6b korzystajqcych pomocy spolecznej dla calej gminy wynosi S,1%
ws2ystkich miesrkadc6w.

Kolejnl przeslankq do wyznaczenia obszaru stanowiQ dane dotyczAce os6b korzystajqcych pomocy
spolecznej z powodu bezrobocia stanowiq 39% wszystkich mieszkaic6w gminy oraz 3,6% mieszkarlc6w
calego obszaru (wartoid dla gminy wynosi 2,6%).
Ponad 32% os6b bezrobotnych w calej tminie mieszka na wyznaczonym obszarze. W odniesieniu do
liczby mieszkadc6w osoby bezrobotne to 5,8% mieszka6c6w obszaru zdegradowanego, przy Sredniej
gminnej r6wnej 4,8%.
Osoby dlugotrwale bezrobotne to 3,9% mieszkaric6w obszaru zdegradowanego, przy Sredniej gminnej
r6wnej2,9%. Naleiy w tym wypadku nadmienid, ii ponad 35% os6b dlugotrwale bezrobotnych z terenu
calej gminy mieszka na obszarze zdegradowanym.
Prawie 35% wszystkich os6b bezrobotnych z wykztalceniem co najwyiej gimnazjalnym to bezrobotni
z terenu gminy Mofki zamieszkuje obszar zdegradowany. Wyiej wymienione osoby stanowiq 1,8%
wszystkich mieszka6c6w obszaru, biorQc pod uwagQ calq gminq jest to 1,5%.
Liczba wydanych niebieskich kart typu A dotyczy 3,4% mieszkaic6w obszar6w zdegradowanego, przy

{redniej gminnej r6wnej

2,7o/o.

Przy czym 35% niebieskich kart wydanych na terenie gminy dotyczylo

obszar6w zdegradowanego.
Badania mieszkaic6w wskazaly,
ahywno5ci mieszka c6w.

ii

poza bezrobociem gl6wnym problemem spolecznym jest brak

Gl6wnym problem spoza sfery spolecznej dotyczy sfery technic2nej. Powierzchnia uiytkowa budynk6w
mieszkalnych przypadajqcych na 1 mieszkafca na obszarze wynosi 8,8 m2, natomiast 6rednia dla gminy
wynosi 22 m2.
Jednocze6nie ww. obszar obarczonyjest problemami w:

-

sferze przestrzenno-funkcionalnej - identyfikacja na podstawie badad ankietowych oraz wizji
lokalnej. Ww. obszar obejmuje przestrzenie waine publiczne iobiekty publiczne waine dla
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mieszkafc6w m.in. skwer przy SPZOZ iim. Gartycha, amfiteatr oraz dworzec PKP, Moniecki
Oirodek Kultury. Respondenci wskazali, i2 jako5i przestrzeni publicznych, w gminie, a
zwlaszcza na wyznaczonym obszarze, jest niewystarczajqca.
dworca

:

PKP

Zdjqcie ResPublic sp. z o.o.

Srodowiskowej: na obszarze miasta znajduje siq ponad 18% azbestu z calej gminy. Dodatkowo
ankietowani wskazali, ii problemy irodowiskowe, w tym zanieczyszczenia Srodowiska dotyczq
m.in. al. Niepodleglo6ci oraz parku przy amfiteatrze. Wskazania respondent6w potwierdzila
wizja lokalna.
w okolicach amfiteatru

Zdjqcie ResPublic sp. z o.o.
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Zal4cznik Nr

2

do Zarzqdzenie Nr 359/17

Burmistrza Moniek
z dnia 4 lipca 2017r.
Ogloszenie

Burmistrz Moniek
z dnia 4 lipca 2017r.
w sprawie pueprowadzenie konsultacji spolecznych dotycz4cych projektu dokumentu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Motiki
Na podstawie art. 5a ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z2016r. poz. 446 zp6in. zm) oraz art. 6 ustawy z dnia9 puldziernika 2015r. o rewitalizacji
(Dz.U. z20l7r. poz. 1023), rozpocznie sig proces konsultacji spolecznych dotycz4cy projektu
dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Monki.
Konsultacje maj4 na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji
do zapis6w zarnieszczonych w projekcie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy
Monki. Konsultacje przeprowadzone bgd4 w okresie od dnia 1l lipca 2017r. do dnia
9 sierpnia 2017r. w formie:

l.
2.

zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowi4cego zal4cznik nr 3
do niniejszego Zarzqdzenia, w terminie do dnia 9 sierpnia 2017r.
zbieranie uwag ustnych od ll lipca 2017r. do 9 sierpnia 20lTr.wUrzgdzie Miejskim
w Morikach (pok6j nr ll3), ul. Slowackiego 5a, w godzinach 7.30-15.30
od poniedzialku do pi4tku.

3.

spotkania konsultacyjnego w dniu 8 sierpnia 2017r. w godz. l3:00-15:00

Material informacyjny oraz formularz konsultacyjny bEdE dostgpne

od

dnia

11 lipca 2017r.
L na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Morikach (um-monki.pl),

2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
3. w Urzgdzie Miejskim w Morikach (pok6j nr ll3), ul. Slowackiego 5a, 19-100 Moriki,
w godzinach pracy Urzgdu,
4. zapomocq platformy cyfrowademokracja.pl (elektroniczny formularz zglaszania uwag)
(ww'w.cyliorvademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-prcrjektu-gpr-srnin)'-monki)

.
.
.
.

Nie bgdq rozpatrywane propozycje i opinie:
z dat4wplywu przed dniem 11 lipca 2017r. i po dniu 9 sierpnia 2017r.
niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
przeslane w innej formie ni?na formularzu konsultacji lub za pomoc4 ankiety
zavtyi4tkiem opinii zgloszonych ustnie wUrzgdzie Miejskim. ,
../

ZalaCZnik Nr 3
do Zarzldzenie Nr 359/17

Burmistrza Moniek
z dnia 4 1ipca 2017r.

Formularz zglaszania uwag
dotyczlcy prOjektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Moiki
Celem konsultali jest zebranie uwag, opinii i propozy● i dotyCZaCyCh pr● ektu
dokumentu Gmillnego Programu RewitalizacJl Gminy NIIorki.
Wypelnione follllularze prosiiny przesla6 na adres poczty elektroniczneJ
(Sekreta面 catの unl― monki.pl)z dopiSkiem,,program rewitalizacJi"albo zloη 6 osObìCie,
bOdtt korespondenc」 nie W Sekretariacie Urz9du Mttskiego w Mottach(pOk● llr l14),
ul.Slowackiego 5a,19‑100 Mottki,w godzinach pracy l」 rz9du lub wypeini6 droga intemetowa
V.CVttowadcmokracia,p1/konsultacic― s,olecznc/konsultacie― proiektu‑2pr‑21ninv― nlonki)
(WⅥ ヽ
w nieprzekraczalnym tellllinie do dnia 9 sierpnia 2017r.

nl lub Z102one w sekretariacie Urz9du
100 Morki,pOwimy
MttSkiegO W Morkach oOktt llr l14),ul.S10Wackiego 5a,19‐
by6 opatrzone czytelnym podpisem.
Forlnularze przcslane droga kOrespondenc」

UWAGA!Bardzo prosz9 o cZyteine wypeinienie ninieisZegO formularza.
Informacje o zglaszailCym uwagi:
Imig i Nazwisko
Nazwa*
E‐ mail,telefon**

Adres zamieszkania/siedziby*
1

2.

ＯＪ

Rodzaj interesariusza
(,,X" - mozliwoSi wielokrotnego
wyboru; 2,4-7 proszg podkre6lii
wlaSciw4 odpowiedz)

4.

5。

6.

Mieszkaniec obszaru rewitalizaci i
WaSciciel, uZytkownik wieczysty/podmiot
administruj 4cy nieruchomo6ciami
polo2onymi w obszarze rewitalizaci i
Mieszkaniec gminy znaj&fiqcy
sie poza obszarem rewitalizacii
Podmiot prowadz4c y I zamierzajqcy
prowadzi6 dzialalnoSd gospodarcz4
na obszarze rewitalizaci i
Podmiot prowadz4c y / zamierzaj4cy
prowadzii dzialalnoSd gospodarcz4
naobszarze gminy
Podmiot prowadz4c y I zanierzaj4cy
prowadzii dzialalno66 spoleczn4
(organizacj e pozarz1dowe, grupy
nieformalne) na obszarze rewitalizacji

!

wyra2am zgodq na przetwarzanie przez utzEd Miejski w Mofkach oraz firme ResPublic sp. z
o.o. (wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mo6ki) moich danych osobowych

w

formularzu, wylqcznie dla potrzeb opracowania Gminnego Programu
Rewitalizac.ii Gminy Mo6ki, zgodnie z ustawe z dnia 29 sierpnia L997t. o ochronie danych

zawartych

osobowych (D2. U. z 2016 r. poz.922l.
Przyjmujg do wiadomosci, Ze przysluguje mi prawo do dostqpu do treSci swoich danych i ich poprawiania.

(imig i nazwisko osoby wypelniajqcej formularz)

(Miejscowo6i, data)

Uwaga!
Nie bgdq rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
I ) z datq wptywu po dniu 9 sierpnia 2017r.,

2) niepodpisane izyelnie imieniem

i

nazwiskiem (dotyczy wyl4cznie formularzy przeslanych drogq

korespondencyjn4 lub zlozonych w seketariacie Urzgdu Miejskiego),
3) przeslane w innej formie, niz na formularzu zglaszania uwag.

7.
8.

9.

Jedno stka or ganizacy jnalj edno stka

samorzadu terytorialneso

Organ wladzy publicznei
Podmioty inne ni2 wymienione w pkt 8,
realizuj 4ce na obszarze rewitalizacj i
uprawnienia Skarbu Paristwa

*w przypadku organizacj i/przedsigbiorstwa/jednostki

**nr telefonu zostanie wykorzystany tylko w przypadku konieczno5ci wyja6nienia ewentualnych
w tre5ci zgloszonej uwagi

l.

Oryginalny zapis w dokumencie

2. Numer strony

3. Uzasadnienie uwagi

4. Inne opinie i propozycje dotycz4ce przedmiotu konsultacji.

niejasnoSci

