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Sprawozdanie z postępu w realizacji Programu Rewitalizacji 

za okres 2019-2020 

Sprawozdanie z realizacji programu rewitalizacji wykonano w oparciu o karty monitoringu realizacji 

projektu, które zostały sporządzone dla każdego projektu ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 – aktualizacja wrzesień  2019 

Dzięki kartom monitoringowym możliwe jest monitorowanie rezultatu z perspektywy pojedynczej 

inwestycji, co umożliwi opisanie i porównanie efektów w sposób przejrzysty i jednoznaczny.  

Projekt podstawowy nr 1 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt Gmina Nowa Dęba, Parafia pw. Św. Stanisława w Chmielowie 

Nazwa projektu/podprojektu 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy 

Nowa Dęba poprzez stworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych 

przestrzeni do rozwiązywania problemów społecznych i 

gospodarczych mieszkańców.  

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

Przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 

Kościuszki 110  w Nowej Dębie – końcem roku zakończono 

realizację zadania. 

 

W zakresie Remontu parterowych pomieszczeń w plebani przy 

kościele parafialnym św. Stanisława w Chmielowie – rezygnacja 

parafii z realizacji zadania 

Środki finansowe poniesione na 
realizację projektu/podprojektu w tym 
wartość dofinansowania [%] 

Całkowite 4 267 880,39 zł / 0 % 

Dofinasowanie 85% k. kwalifikowanych: 1 508 103,17 zł / 0 % 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu Brak ryzyka 

Propozycje działań minimalizujących 

ryzyka 
Nie dotyczy 
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Projekt podstawowy nr 2 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nowej Dębie, Gmina Nowa Dęba 

Nazwa projektu/podprojektu 

Integracja na rzecz aktywizacji zawodowej 

mieszkańców, w tym rewitalizowanych obszarów 

Gminy Nowa Dęba 

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

Ustalono wraz z partnerami (Tarnobrzeg, Baranów 

Sandomierski i Gorzyce) że wnioskodawcą o środki i 

liderem projektu będzie MOPS w TBG. 

Środki finansowe poniesione na realizację 
projektu/podprojektu w tym wartość 
dofinansowania [%] 

0,00 zł / 0 % 

0,00 zł / 0 % 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu Brak ryzyka 

Propozycje działań minimalizujących ryzyka Nie dotyczy 

 

Projekt podstawowy nr 3 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu 

Nazwa projektu/podprojektu 
Aktywizacja zawodowa mieszkańców, w tym 

rewitalizowanych obszarów Gminy Nowa Dęba 

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w imieniu partnerów  

(Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Nowa Dęba) 

uzyskał dofinasowanie z 2014–2020, Oś priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy – realizacja projektu 2021-2023  

Środki finansowe poniesione na 
realizację projektu/podprojektu w tym 
wartość dofinansowania [%] 

Wartość projektu w odniesieniu do Nowej Dęby  

Całkowita wartość projektu:  148 450,00 zł 

Całkowita wartość dofinasowania 136 574,00 zł 

0,00 zł / 0 % 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu Brak ryzyka 

Propozycje działań minimalizujących 

ryzyka 
Nie dotyczy 
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Projekt podstawowy nr 4 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Nazwa projektu/podprojektu 
Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców, w tym na obszarze 

rewitalizacji Gminy Nowa Dęba 

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w imieniu partnerów  

(Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Nowa Dęba) 

uzyskał dofinasowanie z 2014–2020, Oś priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy – realizacja projektu 2021-2023  

Środki finansowe poniesione na 
realizację projektu/podprojektu w tym 
wartość dofinansowania [%] 

Wartość projektu w odniesieniu do Nowej Dęby  

Całkowita wartość projektu:  424 400,00 zł 

Całkowita wartość dofinasowania 403 180,00 zł 

0,00 zł / 0 % 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu Brak ryzyka 

Propozycje działań minimalizujących 

ryzyka 
Nie dotyczy 

Projekt podstawowy nr 5 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt Gmina Nowa Dęba / MGOPS w Nowej Dębie 

Nazwa projektu/podprojektu 

Organizacja czasu wolnego i społeczna integracja 

międzypokoleniowa interesariuszy rewitalizacji na terenie 

Gminy Nowa Dęba 

- świetlica w budynku Kościuszki 110 

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

MGOPS złożył wniosek na funkcjonowanie świetlicy w budynku 

Kościuszki 110 i uzyskał dofinasowanie. W roku 2021 zakupiono 

wyposażenie, dokonano naboru uczestników i personelu. Od 

stycznia 2022 rozpoczęła działalność świetlica i prowadzone są 

zajęcia świetlicowe.    

Środki finansowe poniesione na 
realizację projektu/podprojektu w tym 
wartość dofinansowania [%] 

Całkowita wartość projektu:  262 228,03 zł 

Całkowita wartość dofinasowania 243 845,84 zł 

0,00 zł / 0 % 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu Brak ryzyka 

Propozycje działań minimalizujących 

ryzyka 
Nie dotyczy 

 



4 
 

Projekt podstawowy nr 6 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt Gmina Nowa Dęba 

Nazwa projektu/podprojektu 
Dostosowanie obiektu „Willi Szypowskiego” na potrzeby 

użyteczności publicznej 

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

Projekt nie realizowany    

Środki finansowe poniesione na 
realizację projektu/podprojektu w tym 
wartość dofinansowania [%] 

0,00 zł / 0 % 

0,00 zł / 0 % 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu 

Brak możliwości uzyskania dofinasowania na przewidziane 

prace: 

- wymiana okien na piętrze i piwnicy oraz drzwi 

ewakuacyjnych, 

- wykonanie zadaszenia szklanego nad wejściem głównym, 

- docieplenie stropodachu wełną granulowaną, 

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz ścian 

fundamentowych, 

- wykonanie cokołu budynku z płytek klinkierowych, 

- wymiana parapetów na nowe z blachy stalowej 

ocynkowanej, 

- demontaż rur spustowych na czas ocieplenia i montaż 

nowych rur spustowych  

po ociepleniu ścian styropianem na nowych hakach, 

- wymiana barierek na nierdzewne, 

- wykonanie opaski odbojowej ze żwiru. 

Ponadto zostaną wykonane prace wewnętrzne, w zakresie 

przygotowania sal ekspozycyjnych, wystawowych, 

dostosowania ich pod nowe przeznaczenie – czyli prace 

renowacyjne, malowanie, przebudowa ścian działowych, 

wymiana stolarki, instalacji, zakup wyposażenia. Zakres robót 

będzie uwzględniał dostosowanie infrastruktury  

i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Propozycje działań minimalizujących 

ryzyka 
Weryfikacja możliwych źródeł sfinansowania zadania. 
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Projekt podstawowy nr 7 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt Gmina Nowa Dęba  

Nazwa projektu/podprojektu 

Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z 

zagospodarowaniem przyległego terenu na rzecz 

aktywizacji społecznej mieszkańców poprzez rozwój 

oferty czasu wolnego. 

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

Projekt nie realizowany, złożenie w ramach nowej 

perspektywy lub w ramach środków rządowych. 

Środki finansowe poniesione na realizację 
projektu/podprojektu w tym wartość 
dofinansowania [%] 

0,00 zł / 0 % 

0,00 zł / 0 % 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu Brak możliwości uzyskania dofinansowania 

Propozycje działań minimalizujących ryzyka 
Weryfikacja możliwych źródeł sfinansowania 

zadania. 

 

Projekt podstawowy nr 8 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt Gmina Nowa Dęba  

Nazwa projektu/podprojektu 
Zagospodarowanie terenów nad zalewem w Nowej 

Dębie 

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

Zrealizowano projekt w części, zrealizowano budowę 

oświetlenia i systemu monitoringu wizyjnego, 

rozpoczęto budowę dojazdowej drogi spacerowej. 

Środki finansowe poniesione na realizację 
projektu/podprojektu w tym wartość 
dofinansowania [%] 

Oświetlenie i monitoring 501 075,32 w tym 

dofinasowanie 200 000,00 zł   

Droga spacerowa: całość środki własne gminy  

101 616,95 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu Brak możliwości uzyskania dofinansowania 

Propozycje działań minimalizujących ryzyka 
Weryfikacja możliwych źródeł sfinansowania 

zadania. 
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Projekt podstawowy nr 9 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt 

Gmina Nowa Dęba, Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej 

Dębie 

Nazwa projektu/podprojektu 
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 

Zakładów „Dezamet” 

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

Wykonano kolejny etap remontu kapitalnego dróg 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. budowa 

chodników, parkingów i infrastruktury 

teletechnicznej w obrębie TSSE Nowa Dęba; 

Zmodernizowano oświetlenie uliczne 

Przygotowania do realizacji zadania dotyczącego 

bezwykopowej renowacji kanalizacji sanmitarnej. 

Środki finansowe poniesione na realizację 
projektu/podprojektu w tym wartość 
dofinansowania [%] 

 

Środki poniesione na remont dróg i oświetlenia w 

latach 2019-2020 wyniósł 5 711 371,85 w tym 

dotacja stanowiła 2 923 462,00 zł 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu 
Brak ryzyka – złożono kolejne wnioski o 

dofinasowanie dla pozostałego zakresu.  

Propozycje działań minimalizujących ryzyka Nie dotyczy. 

 

Projekt podstawowy nr 10 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt 

Gmina Nowa Dęba, Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej 

Dębie 

Nazwa projektu/podprojektu 
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w 

miejscowości Chmielów 

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

Projekt, który przewidywał: 

 budowę dróg w nowych terenach 

inwestycyjnych TSSE Chmielów ok. 0,8 km. 

 budowę parkingów wzdłuż terenów 

poprzemysłowych. 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach 

poprzemysłowych. 
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Jest nie realizowany. 

Środki finansowe poniesione na realizację 
projektu/podprojektu w tym wartość 
dofinansowania [%] 

0,00 

0,00 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu Brak możliwości uzyskania dofinansowania 

Propozycje działań minimalizujących ryzyka 
Weryfikacja możliwych źródeł sfinansowania 

zadania. 

 

Projekt podstawowy nr 11 

Karta monitoringu realizacji projektu 

Podmiot realizujący projekt/podprojekt Gmina Nowa Dęba, 

Nazwa projektu/podprojektu 

Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie 

ujęcia wód pitnych  dla miasta i gminy Nowa Dęba, 

w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i 

środowiskowych, związanych z występowaniem w 

środowisku gruntowo-wodnym chlorowanych 

związków organicznych 

Opis zrealizowanych działań w roku 
sprawozdawczym 

Projekt remediacyjny zaplanowany do realizacji w 

rejonie ujęcia wód nie uzyskał dofinasowania w 

NFOŚiGW w Warszawie 

Środki finansowe poniesione na realizację 
projektu/podprojektu w tym wartość 
dofinansowania [%] 

0,00 

0,00 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu Zanieczyszczenie ujęcia wody  

Propozycje działań minimalizujących ryzyka 

Weryfikacja możliwych źródeł sfinansowania zadania 

przedsięwzięcia, realizacja innych rozwiązań 

technicznych – wieże stripingowe.  
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MONITORING WSKAŹNIKOW PRODUKTU I REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

dla gminy (stan na 
31.12.2014 r.) 

Wartość na koniec 
2020 

Wartość docelowa  
dla gminy  

po przeprowadzeniu 
procesu rewitalizacji 

(stan na 31.12.2023 r.) 

Źródło 
danych 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją 
– 0,53 0,79 ha 

Beneficjenci 

projektów 

Ludność mieszkająca na obszarach 

objętych zintegrowanymi strategiami 

rozwoju obszarów miejskich 

– 1 787 1 787 osób 
Beneficjenci 

projektów 

Budynki publiczne lub komercyjne 

wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach miejskich 

– 0,00 3 109,82 m2 
Beneficjenci 

projektów 

Budynki publiczne lub komercyjne 

wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach wiejskich 

– 0,00 106,77 m2 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 

– 0 2 szt. 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
– 0 2 szt. 

Beneficjenci 

projektów 

Liczba budynków wielorodzinnych, w 

których przeprowadzono roboty 

budowlane dotyczące części wspólnych 

– 0 1 szt. 
Beneficjenci 

projektów 

Powierzchnia przewidywana do 

prowadzenia działalności gospodarczej 
– 0,00 45,32 m2 

Beneficjenci 

projektów 

Liczba obiektów objętych wsparciem o 

poprawionej wydajności efektywności 

energetycznej budynku 

– 0 1 szt. 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach 
– 0 1 szt. 

Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 

– 0 25 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

– 0 25 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu 

– 0 25 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu programu 
– 0 7 

Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek po opuszczeniu programu 

– 0 7 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie 

– 0 7 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie 
– 0 7 

Beneficjenci 

projektów 
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Liczba utworzonych miejsc pracy w 

ramach udzielonych z EFS środków na 

podjęcie działalności gospodarczej 

– 0 6 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób pozostających bez pracy, 

które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w 

programie 

– 0 6 
Beneficjenci 

projektów 

Liczba zorganizowanych 

imprez/wydarzeń kulturalnych rocznie 
– 0 50 szt. 

Beneficjenci 

projektów 

Ilość warsztatów/szkoleń/spotkań 

informacyjnych w ciągu roku 
– 0 60 szt. 

Beneficjenci 

projektów 

Liczba osób, które wzięły udział w 

projekcie 
– 0 200 osób 

Beneficjenci 

projektów 

Liczba wybudowanych obiektów 

sportowych 
– 0 1 szt. 

Beneficjenci 

projektów 

Wielkość usuniętych zanieczyszczeń – 0 100 m3/h 
Beneficjenci 

projektów 

 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 
bazowa dla 

gminy (stan na 
31.12.2014 r.) 

Wartość docelowa  
dla gminy  

po przeprowadzeniu 
procesu rewitalizacji 
(stan na 31.12.2023 

r.) 

Źródło danych 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 

Ludność w wieku poprodukcyjnym  

w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym 

29,85% 28,00% 
Urząd Miasta  

i Gminy Nowa Dęba  

Przyrost naturalny w przeliczeniu  

na 100 osób 
0,04 0,08 

Urząd Miasta  

i Gminy Nowa Dęba 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych  

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

(stopa bezrobocia) 

7,21% 6,50% 
Urząd Miasta  

i Gminy Nowa Dęba 

Liczba stwierdzonych przestępstw 

ogółem w przeliczeniu na 100 osób  
1,40 1,10 

Urząd Miasta  

i Gminy Nowa Dęba 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 

osób 

0,04 0,02 

Urząd Miasta  

i Gminy Nowa 

Dęba/MGOPS 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób 

5,59 6,20 
Urząd Miasta  

i Gminy Nowa Dęba 

Liczba nowo zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w rejestrze 

REGON w przeliczeniu na 100 osób 

0,43 0,70 
Urząd Miasta  

i Gminy Nowa Dęba 

Liczba budynków mieszkalnych 

zamieszkałych wybudowanych przed 

rokiem 1989 w realizacji do ogólnej liczby 

budynków mieszkalnych zamieszkałych 

76,19% (2011 r.) 66,00% 
Urząd Miasta  

i Gminy Nowa Dęba 

 

Nowa Dęba, 28 luty 2022r                                                                                   Opracował: Sławomir Białas 


