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Zaangażowanie społeczne odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programów 

rewitalizacji w gminie. 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 

swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą 

miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, 

propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną, w sposób bezpośredni lub pośredni skutki 

proponowanych przez administrację działań. Przeprowadzone konsultacje społeczne w 

znacznym stopniu zmniejszą ryzyko, że stworzony dokument nie będzie uwzględniał oczekiwań 

poszczególnych grup, do których jest adresowany. Podczas trwania konsultacji społecznych 

interesariusze, przede wszystkim mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe i inne zainteresowane strony miały możliwość zapoznania się z treścią 

konsultowanych dokumentów. Konsultacje nie ograniczą się jednak tylko do przedstawienia 

dokumentu, ale także do wysłuchania opinii i sugestii na jego temat, modyfikowania i 

informowania o ostatecznej decyzji.  

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych były zasady wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza Bobowej. 

 1.1. Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 7 ust.2 

ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) oraz art. 30 ust. 

2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 - j.t ze 

zm.) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

opracowanymi przez Ministra Rozwoju (2 sierpnia 2016r.). 

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 

Do udziału w konsultacjach zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 

uprawnieni są: 

 mieszkańcy Gminy, 
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 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.  

1.4. Termin konsultacji. 

Konsultacje społeczne  przeprowadzono w okresie od 14.11.2016 r. do 14.12.2016 r . 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

1)      Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 14.11.2016 r. do 

14.12.2016 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/), na 

stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem 

internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej 

ul. Rynek 21 38-350 Bobowa ( pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu. 

Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą elektroniczną na adres: 

fundusze@bobowa.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski 

w Bobowej  ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od 14.11.2016r. do 14.12.2016r. 

2)      Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety  w terminie od 

14.11.2016 r. do 14.12.2016 r. Ankieta dostępna była na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej 

poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym 

http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 

Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu. 

Wypełnione ankiety można było dostarczyć drogą elektroniczną na adres: 

fundusze@bobowa.pl,  osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski 

w Bobowej  ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od 14.11.2016r.do 14.12.2016r. 

3)      Spotkań konsultacyjnych z interesariuszami procesu rewitalizacji, które połączone były 

z warsztatami i debatą podczas której zbierano  uwagi w formie ustnej.  

 

 

http://www.bobowa.pl/BIP/
http://rewitalizacja.bobowa.pl/
mailto:fundusze@bobowa.pl
http://14.11.2016r.do/
http://www.bobowa.pl/BIP/
http://rewitalizacja.bobowa.pl/
mailto:fundusze@bobowa.pl
http://14.11.2016r.do/
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1.6.Forma i tryb konsultacji 

Informacje o konsultacjach zamieszczono: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy  Bobowa 

http://www.bobowa.pl/BIP/index.php?id=167) 

 

 

Rysunek 1. Fragment BIP Gminy Bobowa z informacją o konsultacjach społecznych zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bobowa 
 

 
 

 

 

http://www.bobowa.pl/BIP/index.php?id=167
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 na stronie internetowej gminy Bobowa; (http://rewitalizacja.bobowa.pl/) 

 rozwieszone plakaty w miejscowościach z informacją o terminach spotkań  

warsztatowych  

Rysunek  2. Plakat informacyjny 

 

Materiały tj. : 

http://rewitalizacja.bobowa.pl/


str. 7 

 

 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji, 

 Kwestionariusz ankiety, 

 Formularz konsultacyjny, 

 Obwieszczenia Burmistrza Bobowej w sprawie przeprowadzenia konsultacji, 

 Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Bobowej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych 

 Zarządzenie nr 129/2016 Burmistrza Bobowej z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia nr 126/2016 Burmistrza Bobowej z dnia 4 listopada 2016 r. 

 dostępne były: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/),  

 na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji 

http://rewitalizacja.bobowa.pl/  

 w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa pok. nr 18 w godzinach pracy 

urzędu. 

2. PRZEBIEG KONSULTACJI 

Podczas konsultacji społecznych przedstawiono i szczegółowo omówiono zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

Dokumentacja fotograficzna z przebiegu warsztatów:(http://rewitalizacja.bobowa.pl/) 

2.1. Spotkania  rewitalizacyjne warsztatowe 

W ramach konsultacji odbyły się warsztaty dotyczący omawianej tematyki. Spotkania 

odbyły się w:  

a)      Sali Widowiskowej w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa w dniu 22. 11.2016 r. 

o godz. 17:30, dla mieszkańców Bobowej oraz grup przedstawicielskich (Radni Rady 

Miejskiej w Bobowej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Bobowa, 

przedstawiciele Policji, przedstawiciele Parafii, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

itp.), 

b)      Domu Kultury w Wilczyskach, Wilczyska 30 38-350 Bobowa  w dniu 06.12.2016 r. 

o godz. 17:00 w szczególności dla mieszkańców Wilczysk, 

 

 

 

http://www.bobowa.pl/BIP/
http://rewitalizacja.bobowa.pl/
http://rewitalizacja.bobowa.pl/
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c)    Domu Kultury w Jankowej, Jankowa 252 38-350 Bobowa w dniu  06.12.2016 r. 

o godz. 19:00 w szczególności dla mieszkańców Jankowej, 

d)     Domu Kultury w Siedliskach, 38-324 Siedliska 298  w dniu 07.12.2016 r. o godz. 11:00 

w szczególności dla mieszkańców Siedlisk, 

e)      Szkole Podstawowej w Sędziszowej, Sędziszowa 54 38-350 Bobowa w dniu 07.12.2016 r. 

o godz. 13:00 w szczególności dla mieszkańców Sędziszowej,  

f)       Domu Ludowym w Stróżnej, Stróżna 201 38-350 Bobowa  w dniu 08.12.2016 r. 

o godz. 15:00 w szczególności dla mieszkańców Stróżnej, 

g)      Budynku Remizy OSP w Brzanie, Brzana 281 38-350 Bobowa  w dniu 08.12.2016 r. 

o godz. 17:00 w szczególności dla mieszkańców wsi Brzana. 

 

W warsztatach wzięło udział 87 osoby, m.in. Burmistrz Gminy, pracownicy urzędu, radni, sołtysi, 

dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy 

2.2.Uwagi ustne 

W procesie konsultacji nie odnotowano żadnych uwag. 

2.3.Badania ankietowe 

Badania ankietowe dotyczyło  uzyskania opinii na temat zasad wyznaczania składu i działania 
Komitetu Rewitalizacji.  
 
Uczestnicy konsultacji udzielili następujących odpowiedzi: 
 
Czy zapoznał się Pan(i) z zasadami wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji? 

 Tak  odpowiedziało 100% badanych 

Jak ocenia Pan(i) zasady wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji? Oceny 

proszę dokonać na skali, gdzie 1 oznacza ocenę najniższa, a 5 ocenę najwyższą. 

35% badanych oceniło zasady na poziome 4 a 5% na poziomie 5. 

Czy zgadza się Pan(i) z zasadami wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji, 

które zostały określone w regulaminie? 

100% badanych zgodziło się z zasadami wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji 

które określono w regulaminie, opisując iż: 

 Sposób formułowania zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji jest 

zrozumiały.  
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 Powołanie Komitetu Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami gminy w sprawach rewitalizacji jest konieczne. 

 

2.4. Podsumowanie  

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zasady wyznaczania składu oraz zasady 

działania Komitetu Rewitalizacji uzyskały akceptację społeczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


