SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
LOKLANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA WĘGROWA

Niniejsze sprawozdanie za okres do 31.12.2012 r. dotyczy Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Węgrowa stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVII/234/2009
Rady Miejskiej Węgrowa dn. 2 czerwca 2009 r.
I. GŁÓWNE CELE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
Rewitalizacji Węgrowa towarzyszy misja wykreowania wizerunku miasta:
-

przyjaznego dla mieszkańców, którym zapewnia się
dobre warunki życia,

-

atrakcyjnego dla turystów z uwagi na bogatą ofertę
rekreacyjno-turystyczną,

-

sprzyjającego przedsiębiorcom, którzy chcą zakładać i
prowadzić swoje firmy rozwijając tym samym lokalny rynek pracy i potencjał
gospodarczy Węgrowa.

Ponadto Węgrów ma być miastem słynącym z bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej,
dbającym o dziedzictwo kulturowe i skutecznie promujące swoje walory.
WIZJA
Dzięki realizacji procesu rewitalizacji w Węgrowie poprawią się warunki życiowe, co
przełoży się na zahamowanie emigracji młodych ludzi i zwiększenie liczby mieszkańców.
Rozwijany potencjał turystyczno-kulturalny uczyni z miasta ponadlokalny ośrodek
wypoczynkowy, a rozbudowana infrastruktura dla przedsiębiorców i inwestorów ożywi
gospodarczo tę jednostkę.
Celem strategicznym jest ożywienie społeczno-gospodarcze miasta poprzez pobudzenie
aktywności mieszkańców oraz wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturalnego
Węgrowa.
Cele szczegółowe:
-

zahamowanie migracji młodych ludzi z Węgrowa,

-

odnowa infrastrukturalna zdegradowanych obszarów miasta,

-

nadanie zdefaworyzowanym obszarom i obiektom nowych funkcji społecznych i
gospodarczych,

-

zachęcenie lokalnego społeczeństwa do podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, co doprowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy i przyczyni się do
zmniejszenia bezrobocia,

-

stworzenie atrakcyjnych warunków dla potrzeb nowych inwestorów,

-

wypracowanie nowej wartości nieruchomości poprzez zmianę przypisanych im
dotychczas funkcji na nowe funkcje gospodarcze, społeczne, edukacyjne i turystyczne,

-

poprawa stanu środowiska naturalnego, warunkującego zrównoważony rozwój
gospodarczo – społeczny dla przyszłych pokoleń.
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Wdrożanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa obejmuje okres 2008-2015
( rok 2015 jest zgodnie z zasadą n+2/n+3 ostatnim rokiem realizacji inwestycji
współfinansowanych ze środków UE, rozpoczętych w latach 2007-2013).
Lista

działań infrastrukturalnych zaplanowanych na lata 2008-2013
zmierzających do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lp.

Nazwa Projektu

1
2

Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie
Rewitalizacja terenów parkowo- rekreacyjnych miejskiego parku wypoczynku
rodzinnego im. Armii Krajowej – ETAP I
Europejski szlak do Białowieży wiodący poprzez barokowe zabytki sakralne
środkowego Podlasia
Modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Komendy
Powiatowej Policji w Węgrowie
Konserwacja klasycystycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Św.
Trójcy w Węgrowie
Remont kapitalny zabytkowego budynku byłego klasztoru Księży Komunistów
przy ul. Kościelnej
Renowacja zespołu klasztornego
Odrestaurowanie Cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego
Konserwacja drewnianego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Węgrowie
Remont budynku Ewangelickiego Domu Opieki „SAREPTA” w Węgrowie
Przebudowa budynku przy ulicy Żeromskiego 4a w Węgrowie z budową
wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem oraz rewitalizacja przyległego
otoczenia
Rewitalizacja osiedla Żeromskiego
Budowa systemów ciepłowniczych w domach komunalnych

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lista działań gospodarczych zaplanowanych na lata 2008-2013 zmierzających
do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji
Lp.

Nazwa Projektu

1.

Punkt informacyjno - doradczy dla przedsiębiorców w związku z możliwością
pozyskania funduszy europejskich (polityka miasta)

Lista działań społeczych zaplanowanych na lata 2008-2013 zmierzających do
realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lp.

Nazwa Projektu

3

1.

Program szkoleniowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i studentów szkół wyższych

Ponadto planowano dokończenie rozpoczętych zadań z okresu programowania
2004-2006 (zgodnie z zasadą n+2):
- Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych –rewitalizacja starorzecza
Liwca (etap I)
- Modernizacja infrastruktury widowiskowo-technicznej WOK
II. Stan realizacji działań :
1. Z okresu programowania 2004-2006 (zgodnie z zasadą n+2):
Zakończony został projekt

1. Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych –rewitalizacja starorzecza Liwca
(etap I)
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta i powiatu w okresie
sierpień 2006- grudzień 2007r. zrealizowany został projekt pn. "Wykorzystanie doliny Liwca
do celów turystycznych". Projekt został dofinansowany ze środków unijnych w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet
1 Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmocnienia Konkurencyjności
Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.
W ramach projektu wykonano renowację zbiornika retencyjnego w Krypach,
zagospodarowano teren wokół zbiornika na cele turystyczno – rekreacyjne, przebudowę
starorzecza oraz zagospodarowanie terenu starorzecza na cele turystyczno – rekreacyjne.
Całkowita wartość Projektu wyniosła 5 172 979,21 PLN, z czego 4 993 250,09 PLN
stanowiły wydatki kwalifikowane. Dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 744 937,57PLN, co
stanowiło 75 % wydatków kwalifikowanych. Pozostałe wydatki w wysokości 1 428 041,64
PLN poniosły jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Węgrowski i Miasto Węgrów
2. Modernizacja infrastruktury widowiskowo-technicznej WOK (kontynuacja I Etapu)
W okresie od sierpnia 2008 do listopada 2012 r. realizowany był II etap Modernizacji
Węgrowskiego Ośrodka Kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych
i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.1. Kultura
Projekt polegał na modernizacji publicznej infrastruktury kulturalnej uwzględniającej
następujące zadania :
1. kompleksowy remont i modernizacja pomieszczeń WOK,
2. remont placu przed ośrodkiem,
3. wyposażenie ośrodka w sprzęt służący realizacji działań statutowych.
Dzięki realizacji inwestycji wzrosła atrakcyjność regionu poprzez rozwój sektora kultury,
poprawiła się jakość i dostępność oferty kulturalnej na terenie miasta.
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Dostosowanie obiektu do potrzeb nowej oferty kulturalnej objęło poniższe prace
remontowo-budowlane:
a. remont pomieszczeń na parterze – ogólna powierzchnia 633m², w tym:
- hol główny (z utworzeniem mini galerii wystawienniczej)
- klatka schodowa
- szatnia i kasa
- sala konferencyjna z zapleczem
- 2 garderoby z łazienkami
- pomieszczenia gospodarcze i magazynowe przy scenie
- 4 pomieszczenia administracyjne
- rozdzielnia
b. remont / modernizacja pomieszczeń na piętrze – ogólna powierzchnia 572m², w tym:
- sala baletowa
- utworzenie studia nagrań odseparowanego materiałem dźwiękoszczelnym
- przekształcenie tzw. „kabiny światła” na magazyn instrumentów muzycznych
- przystosowanie pomieszczeń: 1 na potrzeby sali komputerowej, 3 dla ogniska muzycznego
- remont sali prób/Sali wykładowej pokój instruktora
- 2 łazienki, 2 pomieszczenia socjalne, 2 garderoby
- korytarz i hol
c. piwnica – powierzchnia 33m²:
- utworzenie sali rękodzieła – generalny remont dwóch pomieszczeń
Ogólna powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń Węgrowskiego Ośrodka Kultury
wyniosła 1238m². Do dyspozycji mieszkańców Węgrowa i pracowników WOK oddanych
zostało 29 wyremontowanych pomieszczeń.
Ponadto wykonano następujące działania w budynku:
- ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie nowej elewacji oraz izolacja fundamentów
(1000m²),
- wymiana instalacji sanitarnej, elektrycznej wewnątrz budynku z rozdzielnią główną,
instalacji c.o. i c.w.u. oraz wentylacyjnej z montażem klimatyzacji.
Działania dotyczące remontu placu przed budynkiem objęły:
- kompleksowe zagospodarowanie placu, w tym wyrównanie nawierzchni w nowych ciągach
komunikacyjnych, instalacja elementów małej architektury,
- oświetlenie placu,
- wykonanie przyłącza elektrycznego.
W ramach realizacji Projektu została zakupiona przenośna scena plenerowa z zadaszeniem.
Projekt obejmował również wyposażenie sal (konferencyjnej, prób/wykładowej, baletowej,
komputerowej, kinowej, studia nagrań) w sprzęt multimedialny i nagłaśniający. Usunięto
również bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych na zewnątrz budynku (niwelacja
nierówności na placu przed WOK dojazd do ośrodka) i wewnątrz (poszerzenie ciągów
komunikacyjnych w garderobach oraz dostosowanie łazienek).
Całkowita wartość projektu
wyniosła 4 490 482,48 PLN, wydatki kwalifikowane
4 234 543,62 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wysokości 2 777 860,61 PLN stanowiło 65,6 % wydatków kwalifikowalnych .
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2. Z okresu programowania 2007 -2013
1. Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie

Inwestycja zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet V „Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu”,
Działanie 5.2 Rewitalizacja miast
Projekt uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 22 września 2009 r.
wprowadzony jako projekt kluczowy
do indykatywnego planu inwestycyjnego dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Preumowa została
podpisana w dn. 11 grudnia 2009 r Umowę na dofinansowanie projektu podpisano
w dn. 12 listopada 2010 r .
Celem głównym projektu było przywrócenie głównemu placowi w Węgrowie utraconych
funkcji rynku miejskiego. Zakres projektu obejmował :
a) Modernizację płyty Rynku, w tym:
- przebudowę infrastruktury podziemnej,
- wymianę nawierzchni wraz z likwidacją barier architektonicznych (montaż pochylni i
podjazdów),
- budowę fontanny,
b) Wykonanie iluminacji dwóch osiemnastowiecznych zabytków: Bazyliki Mniejszej i
Domu Gdańskiego,
c) Nadanie nowych funkcji niewykorzystanym pomieszczeniom Miejskiej Biblioteki
Publicznej (Dom Gdański):
- adaptację pomieszczeń piwnicznych do celów wystawienniczych,
- modernizację poddasza do prowadzenia zajęć kulturalnych,
- adaptację dziedzińca do celów imprez kulturalnych,
- likwidację barier architektonicznych (instalacja windy wewnątrz budynku, wykonanie
pochylni dla osób niepełnosprawnych, modernizacja pomieszczeń sanitarnych),
- renowację elewacji budynku,
d) Zmianę organizacji ruchu,
e) Budowę ul. Kołłątaja wraz z parkingiem, umożliwiającej wyłączenie Rynku z ruchu
pojazdów,
f) Wykonanie systemu wizualizacji przestrzennej (instalacja tablic informacyjnych i
drogowskazów),
g) Instalację małych form architektury (ławki, kosze, słupki drogowe, stojaki dla rowerów)
oraz kształtowanie zieleni miejskiej,
h) Instalację systemu monitoringu miejskiego:
- montaż kamer i niezbędnego okablowania,
- utworzenie Centrum Monitoringu przy Straży Miejskiej w Węgrowie.
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i)
Promocję
projektu
(tablice
informacyjne,
w lokalnej i regionalnej prasie, ulotki i broszury).

pamiątkowe,

ogłoszenia

Całkowita wartość projektu: 18 138 039,76 PLN
Wydatki kwalifikowane: 17 925 798,17 PLN
Wartość wkładu Unii Europejskiej pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 14 837 183,14 PLN, co stanowi 82,77 % wydatków kwalifikowanych
Projektu
17,23

%

środków

na

realizację

Projektu

pochodzi

z

budżetu

miasta

W efekcie realizacji inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu :
a) Liczba obiektów wybudowanych/przebudowanych/
poddanych renowacji na obszarze rewitalizowanym szt. 1,00
b) Liczba projektów/instalacji urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na obszarze
rewitalizowanym szt. 2,00
c) Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. 1,00
d) Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów 1,69 ha
oraz wskaźnik rezultatu:
a) liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) – 4 (bezpośrednio
u beneficjenta) + 44 (u przedsiębiorców)
Projekt zrealizowany w okresie 2007 -2012
Realizator projektu : Miasto Węgrów
Partnerzy : Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie
2. Rewitalizacja terenów parkowo- rekreacyjnych miejskiego parku wypoczynku

rodzinnego im. Armii Krajowej – ETAP I
Celem głównym projektu miało być stworzenie infrastruktury dla rozwoju działalności
kulturalnej i edukacyjnej oraz poszerzenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej miasta.
Realizator projektu : Miasto Węgrów
Projekt zaplanowany do realizacji w okresie 2011-2013, jednakże ze względu na brak
możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich (brak naborów) nie
zrealizowany na dzień sporządzania sprawozdania.
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3. Europejski szlak do Białowieży wiodący poprzez barokowe zabytki sakralne

środkowego Podlasia
Celem projektu miało być zachowanie materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej
regionu, ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego miast historycznych , utrwalanie
zasobów dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców, promocja walorów
kulturowych Mazowsza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zwiększenie
dostępności obiektów zabytkowych
Projekt przewidziany do realizacji przez Parafię Rzymskokatolicką pw Wniebowzięcia N.M.P
w Węgrowie i inne parafie w diecezji drohiczyńskiej. Do końca 2012 roku nie rozpoczęła się
jego realizacja.
4. Modernizacja

budynków wraz
Powiatowej Policji w Węgrowie

z

zagospodarowaniem

terenu

Komendy

Celem projektu była poprawa atrakcyjności miasta Węgrów, poprawa komfortu i
bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa stanu technicznego budynku Powiatowej Komendy
Policji, poprawa jakości pracy policjantów oraz poprawa obsługi interesantów.
Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu :
1) roboty remontowe budynku związane z zabezpieczeniem i adaptacją dla systemu Sol Tip,
2) termomodernizacja budynku głównego,
3) remont korytarza na I piętrze ,
4) remont wewnętrzny budynku głównego,
5) wymiana instalacji c.o.,
6) termomodernizacja sali gimnastycznej, montaż solarów i docieplenie strychu.
W ramach projektu wykonano :
- docieplenie budynku administracyjnego,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- impregnacja konstrukcji dachu,
- czyszczenie, malowanie i częściowa wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- przebudowanie kominów i wyprowadzenie ponad dach kominów wentylacyjnych ,
- utworzenie recepcji,
- remont pomieszczeń biurowych, sali gimnastycznej pomieszczeń po”konsumie”,
- zainstalowanie systemu monitorującego teren komendy.
Całkowite wydatki w ramach projektu : 1 327 078,25 PLN
Projekt zrealizowany w okresie 2008-2012 przez Komendę Powiatową Policji w Węgrowie.
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5. Konserwacja klasycystycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Św.

Trójcy w Węgrowie
Celem projektu
była rewaloryzacja zabytkowego budynku kościoła, konserwacja i
modernizacja obiektu, przywrócenie jego pierwotnego wyglądu oraz zwiększenie walorów
turystycznych.
W ramach projektu wykonano :
1) osuszenie części fundamentów przyziemia,
2) izolację przyziemia,
3) przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji zewnętrznej.
Koszt wykonach prac 189 110,15 PLN
Projekt realizowany w okresie 2009 -2012 przez
w Węgrowie

Parafię Ewangelicko – Augsburską

6. Remont kapitalny zabytkowego budynku byłego klasztoru Księży Komunistów

przy ul. Kościelnej
Celem projektu miało być odnowienie zabytkowego budynku klasztoru księży
komunistów, przywrócenie mu dawnego wyglądu. Zagospodarowanie tego budynku na cele
kulturalne i społeczne, oraz działalność organizacji katolickich.
Projekt przewidziany do realizacji przez Parafię Rzymskokatolicką pw Wniebowzięcia
N.M.P w Węgrowie Do końca 2012 roku nie rozpoczęto jego realizacji.
7. Renowacja zespołu klasztornego

Celem projektu jest rewaloryzacja zabytkowego budynku kościoła, konserwacja
i modernizacja obiektu, przywrócenie jego pierwotnego wyglądu oraz zwiększenie walorów
turystycznych
W ramach projektu wykonano:
- częściowe wykonanie prac budowlanych i restauratorskich podziemi kościoła i krypty
fundatora
- częściowe wykonanie prac budowlanych i restauratorskich podziemi kościoła i krypty
fundatora
- przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wirydarza i krużganków klasztornych
- kontynuacja zabezpieczenia pęknięć sufitowych i ułożenia warstwy izolacyjnej na górnej
warstwie sklepienia piwnic wejściowych do podziemi
- restauracja korytarza klasztornego w zabytkowym zespole sakralnym
- wymianę stolarki okiennej (50 % założonego zakresu)
- odrestaurowanie wirydarza (40% zakładanego zakresu)
Okres realizacji 2009-2012
Koszt wykonach prac 195 000,00PLN
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Realizatorem projektu jest Parafia pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy
w Węgrowie
8. Odrestaurowanie Cmentarza Ewangelicko – Augsburskiego
Celem projektu miało być odnowienie zabytkowego cmentarza wraz z cennym
drzewostanem. Przyczyni się to do zachowania dziedzictwa narodowego. W znacznym
stopniu przyczyni się to także do wzrostu atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz do
rozwoju turystyki.
Projekt nie zrealizowany ze względu na brak środków.
Realizator projektu : Parafia Ewangelicko – Augsburska w Węgrowie
9. Konserwacja drewnianego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Węgrowie

Celem projektu była renowacja zabytkowego budynku, poprawa jego wizerunku i
przywrócenie pierwotnego wyglądu oraz zwiększenia jego walorów turystycznych.
W ramach projektu wykonano w 2009 r. wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego.
Koszt wykonanych prac 83 294,00 PLN
Realizatorem projektu była Parafia Ewangelicko – Augsburska w Węgrowie
10. Remont budynku Ewangelickiego Domu Opieki „SAREPTA” w Węgrowie

Celem projektu miała być renowacja zabytkowego budynku, poprawa jego wizerunku i
zwiększenie walorów turystycznych wraz z terenem przyległym, a także poprawa warunków
życia mieszkańców Domu Opieki.
Projekt nie zrealizowany ze względu na brak środków.
Realizator: Parafia Ewangelicko – Augsburska w Węgrowie
11. Przebudowa budynku przy ulicy Żeromskiego 4a w Węgrowie

z budową
wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem oraz rewitalizacja przyległego
otoczenia

Celem projektu było stworzenie odpowiedniego miejsca dla realizacji zadań pomocy
społecznej związanych z integracją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu
oraz dla potrzeb prowadzenia statutowej działalności organizacji pozarządowych.
W ramach projektu wykonano przyłącze gazowe oraz wybudowana została wewnętrzna
kotłownia gazowa z instalacją gazu ziemnego. Budynek pełni funkcję administracyjno –
biurową dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.
Prace wykonano w okresie 2009-2012 na łączną kwotę 47 376,19 PLN.
Realizatorem projektu było Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie.
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12. Rewitalizacja osiedla Żeromskiego

Celem projektu miała być poprawa warunków zamieszkania poprzez modernizację
istniejącego systemu komunikacji pieszej, budowę drogi wraz z parkingami łączącej ulicę
Żeromskiego
i Przemysłową, modernizację zieleni osiedlowej, budowę placów zabaw dla dzieci, budowę
spełniających warunki sanitarne miejsc odbioru nieczystości stałych, modernizacji osiedlowej
sieci energetycznej i przebudowę oświetlenia osiedlowego
Projekt złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podlasianka” w 2009 r. do konkursu
do działania 5.2 Rewitalizacja miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przeszedł pozytywnie proces kwalifikacji (ocena
formalna i merytoryczna). Ze względu na wyczerpanie alokacji przyznanej na konkurs projekt
znajduje się na liście rezerwowej. Do czasu rozstrzygnięcia ostatecznej kwalifikacji projektu
do dofinansowania, spółdzielnia nie podejmuje działań objętych projektem.
Instytucje uczestniczące we wdrażaniu projektu: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasianka”,
PGK Sp. z o.o., Miasto Węgrów
PGK Sp. z o.o. w latach 2010-2011 na terenie osiedla wykonało termomodernizację budynku
oraz ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej na łączną kwotę 63 700,00 PLN

13. Budowa systemów ciepłowniczych w domach komunalnych

Celem projektu było obniżenie energochłonności istniejących budynków komunalnych
i poprawa warunków życia ich mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
W ramach realizacji projektu wykonano :
- ocieplenie budynku przy ul. Mickiewicza 10
- ocieplenie budynku przy ul. Wyszyńskiego 4
- ocieplenie budynku przy ul. Stadionowa 2
- utwardzenie drogi wewnętrznej kostka brukową
- budowę kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul.
Piłsudskiego 7
Okres prowadzonych prac 2011-2012
Koszt wykonanych robót 513 203,00 PLN
Realizator projektu: PGK Sp. z o.o.
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Poniższa tabela zawiera informacje na temat poniesionych kosztów przedsięwzięć objętych
Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Węgrowa oraz źródeł finansowania
2008

2009

2010

2011

2012

Modernizacja
Węgrowskiego
Ośrodka Kultury

25 010

340 670

1 009,00

316 381,68

3 807 411,00

Rewitalizacja Rynku
Mariackiego w
Węgrowie

267 973

80 154,00

2 047 190,06

14 273 508,09

1 449 214,61

Modernizacja
budynków wraz
zagospodarowaniem
terenu Komendy
Powiatowej Policji w
Węgrowie
Konserwacja
klasycystycznego
kościoła ewangelickoaugsburskiego

9 303,10

275438,86

10 000

Renowacja zespołu
klasztornego

45 000

Konserwacja
drewnianego kościoła
ewangelickoaugsburskiego

83 294,00

Przebudowa budynku
przy ul. Żeromskiego
4a

5 368,00

Rewitalizacja os.
Żeromskiego

Budowa systemów
ciepłowniczych w
domach komunalnych

15 000

40 000

75341,55

15 000

10 000

966 994,74

149 110,15

100.000

42008,19

39700

Fundusze
europejskie
Środki własne
Miasta
Fundusze
europejskie
Środki własne
Miasta
Środki własne
Komendy
Wojewódzkiej
Środki
WFOŚiGW
Środki własne
parafii
Dotacje Urzędu
Miejskiego
Dotacja
Starostwa
Powiatowego
Dotacje Urzędu
Miasta
Urzędu
Marszałkowskie
go WM
Fundusze
diecezjalne i
Środki własne
parafii
Dotacja Urzędu
Marszałkowskie
go WM
MSWiA,
Urzędu Miasta,
Fundusz
Kościelny
Środki własne
miasta
Środki miasta
(PGK sp.z.o.o.)

24 000

378 000
135203

Źródła
finansowania

Środki własne
miasta
Kredyt z premią
termomoderniza
cyjną
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Wskaźniki produktu i rezultatu
Dla Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjęto wskaźniki produktu i rezultatu tożsame
ze wskaźnikami określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013 – Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. Zaliczono do nich:
1. Wskaźniki produktu
- liczba obiektów wybudowanych/przebudowanych/poddanych renowacji na obszarze
rewitalizowanym,
- liczba projektów/instalacji urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na obszarze
rewitalizowanym,
- liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów,
- liczba zrewitalizowanych obszarów,
- powierzchnia zrewitalizowanych obszarów.
2. Wskaźniki rezultatu
- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC),
- w tym przewidywana liczba utworzonych nowych miejsc pracy na obszarze
rewitalizowanym dla kobiet.
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Wskaźniki produktu
1. liczba obiektów

2.

wybudowanych/przebudowanych/p
oddanych renowacji na obszarze
rewitalizowanym
liczba projektów/instalacji
urządzeń poprawiających
bezpieczeństwo na obszarze
rewitalizowanym,

Szt.

1

Szt.

1

1

Szt.
liczba
zbudowanych/przebudowanych/do
posażonych obiektów,

1

1

1

4.

liczba zrewitalizowanych
obszarów,

1

1

1

powierzchnia zrewitalizowanych
obszarów.

Wskaźniki rezultatu
1. przewidywana całkowita liczba

bezpośrednio utworzonych nowych
miejsc pracy (EPC),

1

1

Budowa systemów ciepłowniczych w
domach komunalnych

Rewitalizacja os. Żeromskiego

Przebudowa budynku przy ul.
Żeromskiego 4a

Konserwacja drewnianego kościoła
ewangelicko-augsburskiego

Renowacja zespołu klasztornego

1

1

2

3.

5.

Konserwacja klasycystycznego
kościoła ewangelicko-augsburskiego

Modernizacja budynków wraz
zagospodarowaniem terenu
Komendy Powiatowej Policji w
Węgrowie

Jedno
stka
miary

Rewitalizacja Rynku
Mariackiego w Węgrowie

Wskaźnik monitoringu

Modernizacja
Węgrowskiego Ośrodka
Kultury

lp

1

1

Szt.
ha

Szt.

1,69

2

48

0,03

5

0,03

Wartości wskaźników osiągniętych w poszczególnych projektach na koniec roku 2012
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Poza działaniami infrastrukturalnymi zaplanowanymi na lata 2008-2013 Lokalny
Program Rewitalizacji zawiera również działania gospodarcze i społeczne.
W ramach działań gospodarczych zmierzających do

realizacji celów Lokalnego

Programu Rewitalizacji w Węgrowskim Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości i
Agroturystyki funkcjonuje Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców. Punkt ten powstał w
ramach realizacji projektu Tor 10, funkcjonuje od 1997 roku, a od 2003 w związku z
realizacją projektu Gminne Centra Informacji pod nazwą Węgrowskie Centrum Informacji.
Zakres udzielanej pomocy obejmuje informacje dotyczące:
- rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
-wybór formy opodatkowania,
- źródła pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcy

oraz

osoby

zainteresowane

rozpoczęciem

prowadzenia

działalności

gospodarczej najczęściej zainteresowani są otrzymaniem bezzwrotnej pomocy na rozpoczęcie
i rozwój już prowadzonej działalności. Rocznie punkt otrzymuje zapytania od 30- 40 osób.
Ponadto

ramach realizowanej siatki godzin od 2008 roku studenci Węgrowskiej

Szkoły Ekonomicznej i Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Społecznej Akademii Nauk
(mieszczących się w Węgrowskim Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości
i Agroturystyki)

uczestniczą w zajęciach z przedsiębiorczości (Podstawy wiedzy

o gospodarce, Podstawy przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość). Łącznie w zajęciach
obejmujących przedsiębiorczość uczestniczyło 240 osób .
W ramach działań społecznych zmierzających do realizacji celów LPR Gimnazjum im
Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie prowadziło i prowadzi w ramach zajęć
edukacyjnych pn. wiedza o społeczeństwie zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej,
na których młodzież przyswaja podstawy wiedzy i nabywa umiejętności niezbędne
do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Każdy przedsiębiorca, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogły uzyskać
informacje o możliwości pozyskania funduszy unijnych w Wydziale Funduszy Europejskich
i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie, w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Węgrowie, w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, na stronach internetowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
jak również na szkoleniach organizowanych na ten temat przez firmy zewnętrzne.
Sprawę przygotował:
Wydział Funduszy Europejskich
i Zamówień Publicznych

