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1. WPROWADZENIE 
  

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 konsultowanego dokumentu.  

Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia dokumentu, ale także do 

wysłuchania opinii i sugestii na jego temat, modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.  

1.1. Przedmiot konsultacji 
 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Bobowa na lata 2017-2022. 

1.2. Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 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 (MIiR/H 2014-2020/) w sierpniu  2016 roku. 

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, 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze; 
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 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. 

 Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022 odbywały  się w okresie od 26 stycznia 

2017 r. do 24 lutego 2017 r. 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

1)      Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 26 stycznia 2017 

r. do 24 lutego 2017 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 26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r. 

2)      Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety  w terminie od 

26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 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 26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r. 

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

 Informacje o konsultacjach projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa 

na lata 2017-2022 zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/),  oraz stronie  http://rewitalizacja.bobowa.pl/ 

 

 

Rysunek 1. Fragment strony www gminy Bobowa z informacją o konsultacjach społecznych  

 

 rozdawano ulotki informacyjne  

 

 rozwieszone plakaty z informacją o 

terminach spotkań  warsztatowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bobowa.pl/BIP/
http://rewitalizacja.bobowa.pl/
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Rysunek  2. Plakat informacyjny 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022, ankieta oraz 

formularz konsultacyjny dostępne były: 

 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/ 

 w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa pok. nr 4 lub pok. nr 18 

w godzinach pracy urzędu. 

 

 

 

http://www.bobowa.pl/BIP/
http://rewitalizacja.bobowa.pl/
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2. PRZEBIEG KONSULTACJI 

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest 

wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki 

na rewitalizację m.in. z funduszy unijnych. 

W procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy zdecydowano się na 

szeroki proces uspołecznienia oraz włączenia i zaangażowania mieszkańców gminy Bobowa 

w tworzenie Programu. 

W ramach konsultacji odbyły się spotkania z mieszkańcami - z interesariuszami procesu 

rewitalizacji, które połączone były z warsztatami i debatą podczas, której zbierano uwagi 

w formie  pisemnej i ustnej.   

Spotkania odbyły się w:  

-  6 lutego 2017 r. o godz. 16:00, 

 

– 8 lutego 2017 r. o godz. 16:00, 

 

– 14 lutego 2017 r. o godz. 16:00. 

W warsztatach wzięło udział 20 osób. 

Konsultacje społeczne pozwoliły na zweryfikowanie na ile rekomendacje w zakresie potrzeb 

rewitalizacyjnych zgłaszane we wcześniejszych etapach przez stronę społeczną oraz 

przedstawicieli samorządu odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Podczas spotkań uczestnicy 

zostali zapoznani z kluczowymi elementami dokumentu dotyczącymi zakładanych prac i zadań 

procesu rewitalizacji. 

 Przedstawiono i szczegółowo omówiono kluczowe elementy dokumentu tj. wizję rewitalizacji, 

cele strategiczne i wiodące kierunki interwencji, które wynikają ze wszystkich wcześniejszych 

etapów konsultacji społecznych i są ujęte w formie ostatecznej listy projektów 

rewitalizacyjnych. 

Interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość wyrażania swoich opinii i sugestii. 

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

2.1 Ankiety. 
Celem badania ankietowego jest uzyskanie akceptacji dla określonej wizji obszaru rewitalizacji 

oraz określonych celów, kierunków interwencji i przewidzianych działań w ramach rewitalizacji. 

 

http://rewitalizacja.bobowa.pl/
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 2.1.1.Wyniki badań ankietowych 
 

Ankiety realizowane były  podczas warsztatów w trakcie konsultacji społecznych. W badaniu 

wzięło udział 20 osób, w tym 55 % stanowiły kobiety a 45 % mężczyźni. 

 

 

Odpowiadając na pytania w zakresie: 

1. Czy akceptuje Pani/Pan wskazany cel nadrzędny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Bobowej na lata 2017-2022?  

2. Czy akceptuje Pani/Pan wskazane cele główne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Bobowej na lata 2017-2022 

3. Czy akceptuje Pani/Pan wskazane cele szczegółowe Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Bobowej na lata 2017-2022 

 

Respondenci mogli zaznaczyć   

Tak 

Nie 

Moja propozycja: 

 

100% odpowiedzi było akceptujących propozycje  celów dla rewitalizacji. 

Następnie zapytano mieszkańców : 

1. Czy akceptujesz zadania inwestycyjne wskazane do realizacji na obszarze rewitalizacji ? 

oraz 

2. Czy akceptujesz zadania społeczne wskazane do realizacji na obszarze  rewitalizacji? 

3. Czy akceptujesz zadania uzupełniające wskazane do realizacji na obszarze  rewitalizacji? 
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100% odpowiedzi było akceptujących  propozycje  działań rewitalizacyjnych . 

 

2.2.Uwagi ustne zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

 

W procesie konsultacji zasugerowano, aby dokument Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Bobowa na lata 2017-2022 uzupełnić w formie załącznika przeprowadzoną wcześniej diagnozą 

na podstawie której wyznaczono obszary zdegradowanie i obszary do rewitalizacji. 

Dodatkowo analizując układ dokumentu zasugerowano, aby przeredagować podrozdział 

4 ZAŁOŻENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI, w tym jako pierwszy umieścić  

podrozdział  „Wizja obszarów zdegradowanych”. 

Wszystkie uwagi zostały uwzględnione. 

2.3.Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych w formie pisemnej 
 

Podczas trwających konsultacji  zgłaszano nie zgłoszono żadnej uwagi  do dokumentu GPR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


