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1. Wstęp
Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu Gminnych
Programów Rewitalizacji.
Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu
konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaprezentowanie
uwag, które wpłynęły od interesantów.

1.1. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Sułoszowa na temat
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten stanowić będzie podstawowe
narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość działań prowadzonych
w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

1.2. Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 i art. 17 ust. 2.3 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz zgodnie
z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”
(MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) opracowanymi przez Ministra Rozwoju w sierpniu 2016
roku.

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
mieszkańcy gminy;
mieszkańcy obszaru

rewitalizacji

oraz

właściciele,

użytkownicy

wieczystych

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
organy władzy publicznej;
inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
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1.4. Termin konsultacji
Konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającego obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji przeprowadzono w terminie od 10 sierpnia 2016 do 30 września 2016
roku. Ogłoszenie o konsultacjach zostało opublikowane w dniu 29 lipca 2016 r.

1.5. Forma i tryb konsultacji
Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie:
spotkania zamkniętego dla Radnych Rady Gminy oraz Sołtysów w dniu 13.09.2016 r.
o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sali Obrad;
spotkania otwartego z pozostałymi interesariuszami rewitalizacji w dniu 20.09.2016 r.
o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sali Obrad;
zbierania uwag ustnych do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Sekretariacie,
w godzinach pracy Urzędu;
zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Informację o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułoszowa zamieszczono na 7 dni
przed rozpoczęciem konsultacji tj. 29 lipca 2016 roku zgodnie z zapisami ustawy
o rewitalizacji:
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułoszowa oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty: na stronie internetowej Gminy Sułoszowa.
O spotkaniu, które odbyło się 20 września oraz o sposobie wyrażenia opinii o projekcie
dokumentu mieszkańcy zostali dodatkowo poinformowani poprzez plakaty i ulotki. Liderzy
społeczni oraz przedstawiciele środowiska gospodarczego oraz organizacji pozarządowych
zostali zaproszeni do udziału w konsultacjach poprzez indywidualne zaproszenia.
Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny
dostępne były:
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułoszowa oraz na stronie internetowej
Gminy Sułoszowa, jako załącznik ogłoszenia o konsultacjach społecznych;
w Urzędzie Gminy Sułoszowa, przy ul. Krakowskiej 139, w godzinach pracy Urzędu.
Na stronie internetowej Gminy Sułoszowa uruchomiono zakładkę „Rewitalizacja”,
gdzie zamieszczane były informacje związane z tematem rewitalizacji gminy.
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2. Przebieg konsultacji
Oprócz danych zebranych w etapie diagnostycznym, do opracowania projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji pozyskano dodatkowe informacje w formie:
wywiadu pogłębionego z liderami społecznymi w celu określenia listy przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
spaceru badawczego – badania jakościowego, polegającego na przeprowadzeniu wizji
lokalnej w obszarze rewitalizacji. Metoda ta miała na celu precyzyjne zdiagnozowanie
występujących

w

obszarze

rewitalizacji

problemów

w

sferze

przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej.
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pozwoliły na
zweryfikowanie na ile rekomendacje zgłaszane we wcześniejszych etapach przez stronę
społeczną oraz przedstawicieli samorządów odpowiadają na potrzeby mieszkańców.

2.1. Warsztat rewitalizacyjny zamknięty
Warsztat rewitalizacyjny odbył się w dniu 13 września w siedzibie Urzędu Gminy
Sułoszowa przy ul. Krakowskiej 139, w Sali Obrad. W spotkaniu wzięło udział
14 osób. Przebieg spotkania przedstawiał się następująco:
1. Wyjaśnienie pojęcia rewitalizacji oraz definicji obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji w myśl ustawy o rewitalizacji.
2. Prezentacja multimedialna – zawartość Gminnego Programu Rewitalizacji.
3. Przedstawienie harmonogramu dalszych prac.
4. Przekazanie informacji o formie i sposobie zgłaszania uwag.
5. Dyskusja panelowa.
Zaprezentowana treść Gminnego Programu Rewitalizacji została odebrana pozytywnie.
W trakcie spotkania uczestnicy nie zgłaszali uwag. Przedstawiciel Wykonawcy zachęcał do
przeanalizowania przedstawionych materiałów oraz do włączenia w proces konsultacji
pozostałych interesantów w trakcie prywatnych rozmów (np. rodzina, znajomi, sąsiedzi).
Rozdane zostały formularze konsultacyjne.

2.2. Warsztat rewitalizacyjny otwarty
Warsztat rewitalizacyjny odbył się w dniu 20 września w siedzibie Urzędu Gminy
Sułoszowa przy ul. Krakowskiej 139, w Sali Obrad. W spotkaniu wzięły udział
4 osoby. Przebieg spotkania przedstawiał się następująco:
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1. Wyjaśnienie pojęcia rewitalizacji oraz definicji obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji w myśl ustawy o rewitalizacji.
2. Prezentacja multimedialna – zawartość Gminnego Programu Rewitalizacji.
3. Przedstawienie harmonogramu dalszych prac.
4. Przekazanie informacji o formie i sposobie zgłaszania uwag.
5. Dyskusja panelowa.
Zaprezentowana treść Gminnego Programu Rewitalizacji została odebrana pozytywnie.
Przedstawiciel Wykonawcy zachęcał do przeanalizowania przedstawionych materiałów oraz
do włączenia w proces konsultacji pozostałych interesantów w trakcie prywatnych rozmów
(np. rodzina, znajomi, sąsiedzi). Rozdane zostały formularze konsultacyjne. W trakcie
spotkania odbyła się dyskusja nad planowanymi do realizacji przedsięwzięciami
rewitalizacyjnymi, a wnioski przedstawiają się następująco:
1. Włączyć do rewitalizacji Plac Sejmikowy (przy banku i ośrodku zdrowia) poprzez
rozszerzenie zadania „Rewitalizacja Centrum Sułoszowej” o prace modernizacyjne pn.:
„Uporządkowanie Placu Sejmikowego wraz z instalacją obiektów małej architektury”.
2. Włączyć do rewitalizacji przepompownię wody poprzez rozszerzenie zadania
„Rewitalizacja Centrum Sułoszowej” o prace modernizacyjne pn.: „Znalezienie nowej
funkcji dla nieczynnej przepompowni wody wraz z przyległym terenem w formie
konkursu konceptu oraz przeprowadzanie inwestycji”.
3. Objąć rewitalizacją cały kompleks szkolno-sportowy poprzez wpisanie do zadania
„Rewitalizacja centrum Wielmoży” prac modernizacyjnych pn.: „Modernizacja
kompleksu szkolno-sportowego i przylegającego placu zabaw”.

2.3. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych
Na formularzu konsultacyjnym, w trakcie trwania konsultacji społecznych nie zostały
zgłoszone uwagi. Również uwagi ustne nie były zgłaszane. Tekst projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji, na wniosek Urzędu Gminy, wzbogacono o szerzej opisaną
pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji. Wprowadzono także zmiany wynikające
z dyskusji przeprowadzonej na spotkaniu otwartym (wszystkie uwagi uwzględniono).
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2.4. Konkluzje
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016 – 2022 powstał przy
aktywnym udziale interesariuszy na poszczególnych etapach jego tworzenia. Diagnoza
ilościowa kluczowych problemów społeczno – gospodarczych poparta danymi liczbowymi
i statystycznymi oraz opisami stanu technicznego obiektów, uwzględniała również uwagi
mieszkańców co do nasilania się zjawisk kryzysowych i możliwych do podjęcia działań
naprawczych, które przyniosłyby najlepszy możliwy efekt. Szeroki proces uspołecznienia
etapu diagnostycznego zaowocowały znaczną akceptacją opracowanego dokumentu. Zadania
planowane do realizacji, problemy i ich przyczyny oraz granice obszaru zdegradowanego oraz
rewitalizacji były nierozłącznymi tematami rozmów prowadzonych w ramach etapu
diagnostycznego. Podczas trwania konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji nie
wpłynęły żadne uwagi na formularzach konsultacyjnych.
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji został zmieniony zgodnie z wnioskami
z dyskusji w trakcie spotkania otwartego. Ze strony Urzędu Gminy natomiast wpłynął ustny
wniosek o zmianę struktury dokumentu i rozszerzenia zapisów pogłębionej diagnozy obszaru
rewitalizacji.
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