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1. WPROWADZENIE 

 Zaangażowanie  społeczne odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu 

programów rewitalizacji w gminie. 

 Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu 

konsultacji społecznych uchwały w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa na lata 2017-2022 oraz zaprezentowanie uwag, 

które wpłynęły od mieszkańców. 

1.1. Przedmiot konsultacji 

 Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Bobowa  na 

temat propozycji zmiany przebiegu granic wyznaczonego obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji. Obszary te są podstawą opracowywania Gminnego Programu 

Rewitalizacji, który stanowić będzie główne narzędzie prowadzenia rewitalizacji, 

zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością 

lokalną.  

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 (MR/H 2014-

2020/20(2)08/2016) w sierpniu 2016 roku. 

 

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 

 Do udziału w konsultacjach 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 wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 

przeprowadzono w okresie od 07.06.2017r. do 06.07.2017r. 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 

przeprowadzono w następujących formach: 

1) Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej 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. 

 
 
 
 
 

http://www.bobowa.pl/BIP/
http://rewitalizacja.bobowa.pl/
mailto:fundusze@bobowa.pl
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2)  Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. 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 w okresie od 7 czerwca 

2017 r.  do 6  lipca 2017 r. 

3) Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji połączone 
będą z warsztatami i debatą podczas której zbierane będą uwagi w formie 
ustnej. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 
38-350 Bobowa w dniu 13 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 w pok. nr 8. 

 

Informacje o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru 

zdegradowanego na terenie Gminy Bobowa zamieszczono: 

 na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa 

(http://rewitalizacja.bobowa.pl/) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bobowa.pl/BIP/
http://rewitalizacja.bobowa.pl/
mailto:fundusze@bobowa.pl
http://rewitalizacja.bobowa.pl/
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(http://www.bobowa.pl/BIP/index.php?id=1378) 

Rysunek 1 Fragment BIP Gminy Bobowa z informacją o konsultacjach społecznych obszary 

zdegradowane i do rewitalizacji 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobowa 

 
 

 Materiały tj. projekt uchwały w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego na 

terenie Gminy Bobowa, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji  ankieta oraz formularz konsultacyjny dostępne były: 

 na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa 

(http://rewitalizacja.bobowa.pl/) 

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

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

nr 18 w godzinach pracy urzędu. 

 

 

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

 Obszary zdegradowane – poza oparciem się o szczegółowe dane statystyczne, 

których zakres został zdefiniowany w Ustawie o rewitalizacji - były wyznaczane                                       

w procesie partycypacji społecznej opartej m.in. na badania jakościowych i ilościowych 

(ankiety i badania fokusowe) oraz warsztatach rewitalizacyjnych z mieszkańcami. 

Pozwoliło to na zdiagnozowanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych                             

w Gminie Bobowa  oraz umiejscowienie ich w odniesieniu do  jednostek 

urbanistycznych całej gminy. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany 

obszaru zdegradowanego pozwoliły na zweryfikowanie na ile rekomendacje zgłaszane 

we wcześniejszych etapach przez stronę społeczną oraz przedstawicieli samorządów 

odpowiadają na potrzeby mieszkańców.  

2.1. Spotkanie  rewitalizacyjne warsztatowe 

  Dodatkowo w ramach konsultacji odbył się warsztaty dotyczący omawianej 

tematyki. W warsztatach wzięło udział 11 osób w tym mieszkańcy wyznaczonych obszarów, 

pracownicy urzędu. 

2.2.Uwagi ustne 

 W procesie konsultacji nie odnotowano uwag do wyznaczonych obszarów 

zdegradowanych i rewitalizacji. 

2.3 Ankiety. 

Na potrzebę poznania opinii mieszkańców o stanie degradacji miejscowości 

gminy przeprowadzano badania ankietowe z mieszkańcami. W badaniu wzięło udział 11 

osób. Ankiety realizowane były  podczas warsztatów w trakcie konsultacji społecznych.  
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2.3.1. Wyniki badań ankietowych 
 

Badani  zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat problemów występujących na 

wskazanych  zdegradowanych obszarach  i potrzebie problemów do rozwiązania w procesie 

rewitalizacji. 

I tak na pytanie  
1. Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać  

w procesie rewitalizacji? 

 

Głównie mieszkańcy wskazywali na problemy  z brakiem miejsc pracy (Siedliska 31,58%%) 

(Bobowa 28%) oraz brakiem wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (Siedliska 

26,32%) (Bobowa 24%). 

 

 

2. Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać  

w procesie rewitalizacji? 

 

Główne problemy społeczne w obu miejscowościach to bezrobocie i bieda (22,73% wskazań                 

w Siedliskach i  19,05% w Bobowej) oraz emigracja z Gminy młodych i dobrze 

wykształconych osób(23,64 % wskazań w Siedliskach i  23,81 % w Bobowej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 9 
 

 

 

3. Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) 

rozwiązać w procesie rewitalizacji? 

 

Mieszkańcy zwrócili głównie uwagę na brak ośrodków kulturalnych ,rekreacyjnych i 

sportowych w pobliżu miejsca zamieszkania (Bobowa 21,28% odpowiedzi, Siedliska  14,71%) 

oraz zły stan estetyczny otoczenia w Bobowej (10,64% wskazań) oraz zły stan infrastruktury 

wokół budynków publicznych (Bobowa 8,51% odpowiedzi, Siedliska  8,82%) . Ważnym 

problemem jest także zatrzymanie w Gminie ludzi młodych (Bobowa 10,64% odpowiedzi, 

Siedliska 14,71%)  . Zauważalny zdaniem mieszkańców jest także brak parkingów w Bobowej 

(14,89% -wskazań).  
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4. Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji? 

 

Główne oczekiwania mieszkańców wskazują na  miejsca pracy , podniesienie standardu życia 

oraz rozwój małej przedsiębiorczości. 
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Charakterystyka grupy respondentów: 
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2.4. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych w formie pisemnej 

Zainteresowane osoby i podmioty miały możliwość zgłaszania uwag na zamieszczonym w 

Internecie i dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy formularzu konsultacyjnym. W czasie trwania 

konsultacji w dniach 07.06.2017 r. a 6.07.2017r.  nie zgłaszano uwag. 

 

2.5. Podsumowanie  
 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych spotkań warsztatowych wyznaczono 
obszary zdegradowane w Gminie Bobowa , które obejmują  2 miejscowości Bobowa i Siedliska  
oraz 3 podobszary rewitalizacji zgodnie z mapami poniżej. 

 

 

 

 

Mapa 1.Mapa Obszary zdegradowane na terenie Gminy Bobowa 
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