INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU
AKTUALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GNOJNIK NA LATA 2016 - 2020
Dn. 18 maja 2018 roku Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie art. 6 Ustawy z dn. 9 października
2015 r. o rewitalizacji obwieścił rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji oraz podał ich formy:





Zbieranie uwag w postaci papierowej.
Zbieranie uwag w postaci elektronicznej.
Spotkanie konsultacyjne, dn. 4 czerwca o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Gnojnik.
Spacer studyjny, dn. 4 czerwca o godzinie 16.00 w centrum miejscowości Gnojnik.

Odnośna informacja została zgodnie z ww. Ustawą opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Do ogłoszenia o konsultacjach załączono:






Projekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,
Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej Gminny Program Rewitalizacji,
Ankietę dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, dotyczącą ogólnej sytuacji społeczno
gospodarczej,
Ankietę dla mieszkańców obszaru rewitalizacji dotyczącą sytuacji osób niepełnosprawnych,
Formularz konsultacyjny dla interesariuszy chcących zgłosić uwagi do projektu GPR.

Dobór terminów pozwolił na pozostanie w zgodzie z wymogami ustawowymi, tj:



Poinformowanie interesariuszy rewitalizacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o
sposobach i terminach realizacji poszczególnych form konsultacji społecznych,
Zagwarantowanie interesariuszom rewitalizacji minimum 30 dni od momentu
poinformowania o poszczególnych terminach na zgłaszanie uwag pisemnych.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE
Spotkanie konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy dokumentacji (projektu Uchwały Rady
Gminy). Spotkanie przebiegało zgodnie z następującym scenariuszem:








Przywitanie mieszkańców,
Krótkie przypomnienie głównych zasad rewitalizacji,
Przedstawienie deficytów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennofunkcjonalnych i technicznych, zdiagnozowanych w poszczególnych podobszarach
rewitalizacji,
Przypomnienie dotychczasowych i przedstawienie proponowanych nowych projektów
rewitalizacyjnych,
Dyskusja na wskazany temat,
Informacja o sposobie przesyłania uwag do projektu dokumentu.

W spotkaniu uczestniczył przedsiębiorca, który zgłosił do GPR nowy projekt rewitalizacyjny pn.
"Stworzenie Centrum Kompleksowej Opieki i Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych". Wspólnie z

przedstawicielami Urzędu Gminy przeanalizowano treść projektu oraz możliwości dalszych
konsultacji projektu ze społecznością lokalną. Analizowano również możliwość współpracy pomiędzy
przedsiębiorcą, a instytucjami publicznymi. Wstępnie uzgodniono potrzebę organizacji
ogólnodostępnej debaty dotyczącej programu i modelu funkcjonowania "Centrum Opieki".
W trakcie spotkania prowadzono też pogłębione wywiady z wykorzystaniem ankiet.
UWAGI PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I POCZTĄ TRADYCYJNĄ
W trakcie trwania konsultacji społecznych nie napłynęły do Urzędu Gminy uwagi odnośnie treści
aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym odnośnie nowych projektów
rewitalizacyjnych.
ANKIETYZACJA / POGŁĘBIONE WYWIADY
W ramach konsultacji społecznych wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji przeprowadzono 27
pogłębionych wywiadów z wykorzystaniem ankiet. Część osób uczestniczących w wywiadach to
osoby niepełnosprawne.
POZOSTAŁE KONSULTACJE
W trakcie trwania konsultacji społecznych pracownicy Urzędu Gminy oraz wykonawcy aktualizacji
GPR konsultowali się z przedsiębiorcą, zgłaszającym projekt pn. "Stworzenie terenów turystycznorekreacyjnych we wschodniej części sołectwa Uszew wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb
rekreacji, wypoczynku i sportu ".
Wstępnie ustalono, że projekt będzie dalej konsultowany ze społecznością lokalną, m.in. poprzez
zorganizowanie spaceru studyjnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz placówek
publicznych na terenie realizacji projektu.

