
Projekt 
 
z dnia  13 października 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) – Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023, stanowiącym 
załącznik do uchwały NR XXIII/229/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 września 2016 r. sprawie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023, zmienionym uchwałą  nr 
XXVIII/282/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22.02.2017 w  sprawie zmian w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 oraz uchwałą nr XXIX/295/17 Rady Miejskiej 
w Głuchołazach z dnia 29.03.2017 w  sprawie zmiany w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2016-2023, zmienia się rozdział 9. Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych 
podstawowych projektów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia 28 października 2020 r. 

9. Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych podstawowych projektów  

Skuteczna realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2016 - 2023 jest uzależniona od zapewnienia odpowiedniego finansowania. 
Zgodnie z wymaganiami, stawianymi programom rewitalizacji, konieczne jest zapewnienie komplementarności źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć, 
co w praktyce oznacza umiejętność łączenia środków pochodzących z różnych funduszy europejskich, zarówno regionalnych, jak i krajowych, jak również 
publicznych i prywatnych źródeł finansowania. 

Poniżej wyszczególniono potencjalne źródła finansowania dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2016 - 2023: 

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, (RPO WO 2014-2020) z podziałem na dwa fundusze: Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS), 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

- budżet własny gminy, 

- środki prywatne (wkład własny przedsiębiorców aplikujących o dotację z funduszy unijnych na projekty, objęte LPR). 

Podstawowym założeniem Programu Rewitalizacji jest wyprowadzenie rewitalizowanego obszaru ze stanu kryzysowego. W celu realizacji tego założenia 
wykonano diagnozę obszaru objętego Programem i na jej podstawie zaprogramowano główne przedsięwzięcia oraz projekty stanowiące kompleksową 
odpowiedź na zdiagnozowane problemy. Zaprojektowane działania, zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne, są niezbędne do osiągnięcia celów Programu. Ich 
realizacja, zaplanowana na lata 2016-2023, przyczyni się do urzeczywistnienia wizji rewitalizacji. 

Podstawowe projekty rewitalizacyjne, realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2016 - 2023 

LP Nazwa projektu/przedsięwzięcia Opis planowanych działań Oczekiwane rezultaty realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 
wartość (brutto) 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Okres 
realizacji 

1.  Budowa kompleksu infrastruktury 
w zakresie pomocy społecznej 
przy ul. Targowej 
w Głuchołazach 

- budowa środowiskowego domu 
pomocy dla osób starszych 
i niepełnosprawnych 
- budowa parkingu 
z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
- budowa chodników wokół 
kompleksu z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
- utworzenie terenów zieleni wokół 
kompleksu (utworzenie klombów 

- poprawa jakości życia osób 
starszych i niepełnosprawnych 
poprzez zapewnienie dostępu do 
właściwej opieki zdrowotnej, 
rehabilitacyjnej, a także do terapii 
zajęciowej, wpływającej pozytywnie 
na ich stan psychiczno-fizyczny  
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób starszych 
i niepełnosprawnych 
- stworzenie warunków do 

6 000 000 RPO WO, budżet 
jst, środki krajowe 

2018-2021 
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z kwiatami nasadzenia drzew i 
krzewów) 
- budowa spójnego systemu małej 
architektury (ławki, kosze na 
śmieci) 
- budowa energooszczędnego 
oświetlenia  

usamodzielnienia się osób 
niepełnosprawnych 
ze szczególnym uwzględnieniem 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
- aktywizacja osób 
niepełnosprawnych oraz osób 
starszych 
- integracja niepełnosprawnych oraz 
osób starszych ze środowiskiem  
lokalnym 
- umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym kształtowania 
umiejętności samodzielnego  
funkcjonowania oraz integracji 
społecznej 
- utworzenie nowych miejsc pracy 

2.  Rewitalizacja dawnego 
Wójtostwa w Głuchołazach 
(obiekt wpisany do rejestru 
zabytków) przy ul. Magistrackiej 

- remont konserwatorski elewacji 
- przebudowa pomieszczeń 
z przeznaczeniem na funkcję 
wystawienniczą (izba regionalna) i 
turystyczną - wymiana pokrycia 
dachu 
- budowa energooszczędnego 
oświetlenia 
- uporządkowanie zieleni 
(nasadzenia kwiatów, krzewów) 

- podniesienie atrakcyjności 
turystycznej gminy 
- ochrona i zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego 
-wzmacnianie więzi z historyczną 
spuścizną regionu - utworzenie 
miejsca sprzyjającego 
integracji społecznej 
- stworzenie nowych miejsc pracy 

2 700 000 RPO WO, 
INTERREG VA,  
budżet jst, środki 

krajowe 

2018-2022 

3.  Zagospodarowanie zabytkowego 
parku przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie w 
Głuchołazach  

- uporządkowanie zieleni parkowej 
- remont alejek parkowych 
- budowa ścieżek rowerowych 
- modernizacja systemu małej 
architektury (ławki, kosze na 
śmieci) 
- budowa energooszczędnego 
oświetlenia 
- budowa miejsc parkingowych 
przy parku 
 

-zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej gminy 
- ochrona i zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego 
-wzmacnianie więzi z historyczną 
spuścizną regionu 
-stworzenie atrakcyjnego miejsca 
wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców 
- zwiększenie więzi społecznych  
 

500 000 RPO WO, budżet jst 2017-2020 

4. Budowa kładki pieszo-rowerowej 
na rzece Biała Głuchołaska 

- budowa kładki pieszo-rowerowej 
o długości ok. 96 m i szerokości 
jezdnej 3 m (bez podpory w 
korycie rzeki), zlokalizowanej przy 
stadionie miejskim, umożliwiającej 

- poprawa jakości powietrza poprzez 
umożliwienie ruchu rowerowego, a 
tym samym ograniczenie emisji 
spalin 
- ułatwienie dostępu do rekreacji 

1 720 000 RPO WO, 
INTERREG VA, 

budżet jst 

2017-2019 
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połączenie lewobrzeżnej części 
miasta z kompleksem 
rekreacyjnym „Nad Białką” 

i wypoczynku mieszkańcom 
lewobrzeżnej części miasta 
-wpływ na aktywizację sportową 
mieszkańców 
- promocja ekologicznego stylu życia 

5.  Budowa krytej pływalni 
w Głuchołazach 

- budowa krytej pływalni 
- budowa zaplecza sanitarno – 
gospodarczego 
-budowa zaplecza socjalno – 
technicznego 
- budowa zaplecza 
administracyjnego 

- wzrost atrakcyjności turystycznej 
gminy 
- wpływ na aktywizację sportową 
mieszkańców, w szczególności 
dzieci i młodzieży  
- zwiększenie bazy rekreacyjno-
sportowej gminy 
-stworzenie nowych miejsc pracy 

9 000 000 (netto) RPO WO, budżet 
jst, środki krajowe 

2017-2019 

6 Adaptacja budynku Publicznej 
szkoły nr 2 w Głuchołazach ul. 
Jana Pawła II na Dzienny Dom 
Pobytu 

Zmiana sposobu użytkowania 
Publicznej szkoły nr 2 w 
Głuchołazach ul. Jana Pawła II na 
Dzienny Dom Pobytu dla osób 
starszych i niepełnosprawnych  

- poprawa jakości życia osób 
starszych i niepełnosprawnych 
poprzez zapewnienie dostępu do 
właściwej opieki zdrowotnej, 
rehabilitacyjnej, a także do terapii 
zajęciowej, wpływającej pozytywnie 
na ich stan psychiczno-fizyczny  
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób starszych 
i niepełnosprawnych 
- aktywizacja osób 
niepełnosprawnych oraz osób 
starszych 
- integracja niepełnosprawnych oraz 
osób starszych ze środowiskiem  
lokalnym 
- utworzenie nowych miejsc pracy 

3 200 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 

7 Przebudowa budynku dworca 
PKP w Głuchołazach wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
przyległego 

Przebudowa obejmuje m.in. 
wyburzenie wewnętrznych ścianek 
działowych, 
wykonanie nowych pomieszczeń 
dworca (m.in. sanitariatów dla 
kobiet, mężczyzn i osób 
niepełnosprawnych, 
samodzielnego pomieszczenia 
dróżnika,pomieszczenia 
porządkowego, pomieszczenia 
kotłowni, samodzielnego lokalu 
gospodarczego)  

- Przebudowa zdegradowanego 
dawnego budynku dworca PKP 
 - zapewnienia warunków 
kompleksowej obsługi podróżnych 
korzystających z komunikacji PKP i 
autobusowej w 
w Głuchołazach. 
- poprawa jakości życia osób 
starszych i niepełnosprawnych 
poprzez zapewnienie dostępu do 
komunikacji publicznej 
- poprawa mobilności mieszkańców 

2 541 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 
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- Projekt zagospodarowania terenu 
obejmuje w szczególności strefę 
dojścia do wejścia głównego 
budynku dworca (rozbiórka 
istniejących nawierzchni 
betonowych wraz z betonowymi 
murkami oporowymi, wykonanie 
nowych posadzek z kostki 
granitowej). 
- Zagospodarowanie terenów 
zielonych. 

- ograniczenie niskiej emisji 
- wzrost atrakcyjności miasta i gminy 

8 Budowa parkingu dla 
samochodów 
osobowych przy cmentarzu 
komunalnym w Głuchołazach 

Projekt obejmuje budowę 67 
miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w tym 2 
miejsc dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dojazd do 
miejsc parkingowych zapewnia 
jedno 
i dwukierunkowa droga 
manewrowa. Stanowiska 
postojowe usytuowane są po 
obwodzie placu oraz w środku 
parkingu. 

- wykorzystanie parkingu jako 
elementu centrum przesiadkowego w 
Głuchołazach 
- poprawa jakości życia osób 
starszych i niepełnosprawnych 
poprzez zapewnienie dostępu do 
komunikacji publicznej 
- poprawa mobilności mieszkańców 
- ograniczenie niskiej emisji 
- wzrost atrakcyjności miasta i gminy 

290 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 

9 Przebudowa placu manewrowego 
dla autobusów przy ul. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego w 
Głuchołazach 

Przewiduje zmianę geometrii placu 
oraz wykonanie instalacji 
poprawiających komfort 
podróżowania, łatwość i niskie 
koszty utrzymania infrastruktury 
placu manewrowego.  
Perony autobusów należy wykonać 
jako zadaszone wraz z miejscami 
siedzącymi, oświetlone.  
Wszystkie powierzchnie ruchu, 
perony oraz miejsca podróżnych 
muszą być dostępne i 
przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, w tym 
poruszających się na wózku 
inwalidzkim.  

- zapewnienia warunków 
kompleksowej obsługi podróżnych 
korzystających z komunikacji 
autobusowej (w tym bus) w 
Głuchołazach. 
- poprawa jakości życia osób 
starszych i niepełnosprawnych 
poprzez zapewnienie dostępu do 
komunikacji publicznej 
- poprawa mobilności mieszkańców 
- ograniczenie niskiej emisji 
- wzrost atrakcyjności miasta i gminy 

1 426 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 
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10 Dostosowanie infrastruktury 
zdegradowanych budynków i 
pomieszczeń w celu adaptacji na 
mieszkania (w tym mieszkania 
chronione, wspomagane, 
treningowych, socjalnych i 
komunalnych) 

- Remonty zdegradowanych 
pomieszczeń komunalnych w celu 
adaptacji na mieszkania, 
- Remonty i adaptacja 
zdegradowanych budynków wraz z 
niezbędnym zapleczem  

- poprawa jakości życia osób 
starszych i niepełnosprawnych 
poprzez  
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób starszych 
i niepełnosprawnych 
- stworzenie warunków do 
usamodzielnienia się osób 
niepełnosprawnych 
ze szczególnym uwzględnieniem 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
- integracja niepełnosprawnych oraz 
osób starszych ze środowiskiem  
lokalnym 
- umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym kształtowania 
umiejętności samodzielnego  
funkcjonowania oraz integracji 
społecznej 
- utworzenie nowych miejsc pracy 

1 500 000 RPO WO, budżet 
jst, środki krajowe 

2017-2018 

11 Modernizacja targowiska w 
Głuchołazach 

Uporządkowanie 
obszaru poprzez utworzenie 
głównych stref funkcjonalnych: 
- strefa sprzedaży całorocznej, 
- strefa sprzedaży i promocji 
lokalnych produktów, 
- strefa wypoczynku i rekreacji, 
- strefa zaplecza sanitarno-
administracyjnego. 

- Uporządkowanie i uatrakcyjnienie 
obszaru jako dobrze funkcjonującej 
przestrzeni dla sprzedających i 
kupujących. 
- wzrost przedsiębiorczości na 
obszarze rewitalizacji 
-wzrost atrakcyjności miasta i gminy 

1 900 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 

12 Rewitalizacja  zabytkowych 
kamienic na obszarze miasta 
objętym ochroną konserwatorską  

Remonty elewacji i elementów 
architektonicznych kamienic  na 
obszarze starego miasta i dawnych 
przedmieść – strefa A i B ochrony 
konserwatorskiej 

-zachowanie oraz ochrona 
dziedzictwa kulturowego w gminie  
-podniesienie atrakcyjności 
turystycznej gminy  
- poprawa wizerunku gminy  

3 000 000 RPO WO, budżet 
jst, środki krajowe 

2017-2023 

13 Budowa skate parku w 
Głuchołazach  

- zakup i montaż urządzeń skate 
parku w kompleksie rekreacyjnym 
„Nad Białką” 
-utworzenie wypożyczalni sprzętu  

- stworzenie atrakcyjnego miejsca 
spędzania wolnego czasu w 
szczególności dla dzieci i młodzieży  
- aktywizacja sportowa dzieci i 
młodzieży  
- zwiększenie bazy rekreacyjno-
sportowej gminy  
-wzmocnienie więzi społecznych 

500 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 
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oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu  

14.  Budowa/adaptacja pomieszczeń 
na toaletę publiczną w centrum 
miasta 

- budowa nowego obiektu bądź 
adaptacja  pomieszczeń 

- poprawa jakości życia 
mieszkańców i turystów w tym osób 
starszych i niepełnosprawnych 
- poprawa stanu infrastruktury 
publicznej i usług turystycznych 

200 000 RPO WO, budżet jst 2017-2018 

15.  Budowa siedziby biblioteki 
miejskiej przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Głuchołazach 

- budowa budynku biblioteki 
miejskiej (wypożyczalnia, 
czytelnia, magazyn, kawiarenka 
internetowa, zaplecze 
administracyjne) 

- aktywizacja mieszkańców oraz 
społeczności ponadgminnej w 
różnych dziedzinach edukacji, nauki 
i kultury  
- powstanie nowej oferty 
edukacyjnej i kulturalnej w oparciu o 
nowoczesne rozwiązania techniczne 
(multimedia, digitalizacje) 
- poprawa dostępności i jakości 
infrastruktury edukacyjnej i 
kulturalnej na terenie Głuchołazów 
- zwiększenie integracji społecznej 
mieszkańców 
- ożywienie przestrzeni miejskiej 
- utworzenie atrakcyjnego miejsca 
spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców, niezależnie od wieku 

3 310 000 Budżet państwa w 
ramach 
„Narodowego 
Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”, 
budżet jst  

2016-2018 

16 Przebudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania budynku 
mieszkalnego na terenie stadionu 
miejskiego w Głuchołazach na 
zaplecze sportowe 

-zamurowanie istniejących 
otworów okiennych i drzwiowych 
oraz wykonanie nowych, bez 
zmiany zasadniczego układu 
konstrukcji budynku.  
- wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej na nową o 
podwyższonych parametrach 
użytkowych. 
- wymiana pokrycia dachowego, 
- wykonanie nowych przewodów 
wentylacyjnych i spalinowych, 
- docieplenie ścian zewnętrznych 
oraz dachu, 

- aktywizacja sportowa dzieci i 
młodzieży  
- zwiększenie bazy rekreacyjno-
sportowej gminy  
-wzmocnienie więzi społecznych 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu  

513 800 RPO WO, budżet 
jst, środki krajowe 

2018-2021 
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- nowe instalacje elektryczne i 
sanitarne 
- przystosowanie pomieszczeń dla 
użytkowania przez animatorów 
sportów, trenerów i sędziów 

17 Zwalczanie i przeciwdziałanie 
problemom bezrobocia 

- włączenie osób bezrobotnych w 
prace związane z realizacją działań 
rewitalizacyjnych, 
- zwiększenie aktywności 
społeczno-gospodarczej 
mieszkańców poprzez prowadzenie 
szkoleń w zakresie zdobywania 
teoretycznych i praktycznych 
umiejętności dotyczących 
prowadzenia własnej działalności, 
- organizacja szkoleń dla osób 
bezrobotnych zwiększające ich 
kwalifikacje zawodowe 

- zmniejszenie stopy bezrobocia 
- zapewnienie dochodu, którego 
źródłem jest praca a nie zasiłek, 
- wzrost poczucia wartości i dumy 
osób bezrobotnych 
- wzrost kompetencji osób 
bezrobotnych lub narażonych na 
utratę pracy 
- zacieśnienie więzi międzyludzkich 
osób o podobnych problemach 

100 000 RPO WO, budżet jst 2017-2023 

18. Aktywizacja gospodarcza obszaru  - organizacja seminariów na temat 
lokalnego rynku pracy  
- doradztwo ekonomiczno-prawne 
dla małych i średnich 
przedsiębiorstw 
- organizacja spotkań z osobami, 
które czasowo przebywały za 
granicą w celu wykorzystania ich 
potencjału i doświadczenia  

- wzrost przedsiębiorczości na 
obszarze rewitalizacji 
-wzrost atrakcyjności miasta i gminy 

100 000 RPO WO, budżet jst 2017-2023 

19. Zwiększenie udziału 
mieszkańców terenu rewitalizacji 
w życiu społeczno - kulturalnym 
gminy oraz wzrost ich aktywności 
fizycznej 

- organizacja koncertów, festiwali, 
pikników na obszarze rewitalizacji, 
- organizacja wydarzeń 
kulturalnych zapoznających 
mieszkańców (w szczególności 
dzieci i młodzieży) z tradycją 
i kulturą regionu, wzmocnienie 
więzi rodzinnych oraz budowanie 
postawy patriotycznej, 
- zachęcanie młodych ludzi do 
aktywności i działań 
w organizacjach pozarządowych 
(promocja zasad wolontariatu) 
-promowanie aktywnego spędzania 
czasu wolnego, 

- poprawa więzi międzyludzkich 
- lepszy stosunek i więź 
mieszkańców do miejsca w którym 
żyją 
- poprawa relacji w rodzinach, 
- wzrost poziomu wiedzy na temat 
kultury i tradycji regionu 
- poprawa zdrowia 
- uwrażliwienie młodych ludzi do 
pracy na rzecz osób potrzebujących 
pomocy 
- zwiększenie roli społeczeństwa 
w działaniach na rzecz gminy 
- zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców i poczucia ich 

100 000 RPO WO, budżet jst 2017-2023 
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- organizacja spotkań dla matek 
samotnie wychowujących dzieci, 
-prowadzenie działań 
ułatwiających integrację 
w społeczeństwie osób starszych 
i niepełnosprawnych, 
- wspieranie organizacji 
pozarządowych poprzez 
utworzenie Centrum Organizacji 
Pozarządowych, udostępnienie im 
miejsca spotkań, promowanie ich 
na stronie internetowej gminy 
- wspieranie działań prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe 

odpowiedzialności za to co się dzieje 
na terenie ich gminy 
- aktywizacja osób w każdej grupie 
wiekowej  

20. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
grup społecznych najbardziej na 
to narażonych głównie osób 
ubogich, starszych, 
niepełnosprawnych 

- utworzenie punktu porad 
prawnych dla osób chcących 
skorzystać z pomocy specjalistów 
- organizacja spotkań oraz 
wyjazdów integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych 
- tworzenie i wspieranie form 
aktywizacji osób starszych 
(lokalne międzypokoleniowe 
centra aktywności seniorów) 

- zwiększenie więzi międzyludzkich, 
- wzrost wiedzy i tym samym 
poczucia siły wśród osób 
wykluczonych 

100 000 RPO WO, budżet jst 2017-2023 

21. Przeciwdziałanie problemom 
dzieci i młodzieży z obszaru 
rewitalizacji 

- promocja i realizacja programów 
profilaktycznych, terapeutycznych 
i psychoedukacyjnych 
skierowanych do rodziców i dzieci 
 - zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
poprzez i rozwój placówek 
wsparcia dziennego oraz poprzez 
sport, rekreację i kulturę 
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, przestępczości 
i uzależnieniom wśród dzieci 
i młodzieży, organizacja grup 
wsparcia i grup samopomocowych 
dla rodzin z problemami 
wychowawczymi 
- współpraca z podmiotami 
pracującymi na rzecz rodziny 
z poza terenu gminy w zakresie 

- poprawa więzi międzyludzkich  
- lepszy stosunek i więź 
mieszkańców do miejsca w którym 
żyją  
- poprawa relacji w rodzinach,  
- zmniejszenie zjawisk 
patologicznych wśród dzieci i 
młodzieży 

400 000 RPO WO, budżet jst 2017-202 
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kreowania i upowszechniania 
pozytywnych wzorców 
funkcjonowania rodziny 
- promowanie aktywności młodego 
pokolenia, poprzez wspieranie idei 
wolontariatu oraz inicjowanie 
programów wyłaniania liderów 
młodzieżowych w różnych sferach 
życia publicznego 
-organizowanie zajęć 
pozaszkolnych i pozalekcyjnych 

22.  Kompleksowa rewitalizacja 
zdegradowanej infrastruktury 
byłego ośrodka „Aleksandrówka” 
w Jarnołtówka wraz z przestrzenia 
wokół budynku. 

- Przywrócenie funkcjonalności 
obiektu jako ośrodka 
rehabilitacyjnego i leczniczego 
- Remont konserwatorski budynku 
ośrodka z ewentualną rozbudową,  

- odrestaurowanie zdegradowanego 
zabytkowego budynku, 
- przywrócenie funkcjonalności 
obiektu jako ośrodka 
rehabilitacyjnego i leczniczego, 
- poprawa stanu zdrowia i 
rehabilitacja pacjentów 
korzystających z usług zdrowotnych 
(choroby nowotworowe, 
pulmonologiczne, otyłość), 
- stworzenie nowych miejsc pracy, 
- wzmocnienie lokalnych 
przedsiębiorców (bazy turystyczno-
noclegowej i restauracyjnej) 

6 000 000 RPO WO, środki 
krajowe, budżet jst. 

2021-2023 
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UZASADNIENIE

Do Uchwały w sprawie zmiany w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na
lata 2016-2023

21.08.2020 roku Pani Katarzyna Czochara – Posłanka na Sejm RP, złożyła wniosek w
sprawie podjęcia procedury zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na
lata 2016-2023, polegającej na wpisie do LPR dla Gminy Głuchołazy przedsięwzięcia pn.
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury byłego ośrodka „Aleksandrówka” w
Jarnołtówku wraz z przestrzenią wokół budynku.

W związku z powyższym wprowadza się zmianę LPR dla Gminy Głuchołazy w rozdziale 9.
Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych podstawowych projektów, poprzez dodanie
przedsięwzięcia nr 22 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury byłego ośrodka
„Aleksandrówka” w Jarnołtówku wraz z przestrzenią wokół budynku.

Obszar objęty rewitalizacją pozostaje bez zmian.
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