INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GNOJNIK NA LATA 2016 - 2020
Dn. 23 lutego 2017 roku Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie art. 6 ustawy
z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Gminy, informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady
Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje zaplanowano na okres
pomiędzy 3 marca, a 3 kwietnia 2017 roku. W tym terminie dostępne w BIP był zarówno projekt
konsultowanego dokumentu, jak i formularz konsultacyjny w wersji edytowalnej, służący zgłaszaniu
uwag.
W informacji Wójt Gminy Gnojnik określił formy i terminy prowadzenia konsultacji, tj.:
1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego,
2. Spotkania konsultacyjne:
w dniu 13 marca 2017 roku o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Gnojniku,
3. Spotkania z grupą przedstawicielską (przedsiębiorcy)
w dniu 13 marca 2017 roku o godzinie 16.15 w sali narad Urzędu Gminy w Gnojniku,
Dodatkowo, po przeprowadzeniu wcześniejszych spotkań, ogłoszono termin kolejnego spotkania odbyło się ono 23 marca 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Gnojniku.
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.
SPOTKANIA KONSULTACYJNE
Spotkania konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy dokumentacji (projektu Uchwały Rady
Gminy, Mapy z projektowanym obszarem zdegradowanym i rewitalizacji oraz Diagnozy służącej
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy).
Spotkania przebiegały zgodnie z następującym scenariuszem:
Przywitanie mieszkańców,
Krótkie przypomnienie głównych zasad rewitalizacji,
Przedstawienie deficytów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennofunkcjonalnych i technicznych, zdiagnozowanych w poszczególnych podobszarach
rewitalizacji,
Przedstawienie proponowanych w projekcie GPR zadań inwestycyjnych i miękkich,
Dyskusja na wskazany temat,
Informacja o sposobie przesyłania uwag do projektu dokumentu.
Spotkania prowadzone było w języku zrozumiałym, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (zał.
1).

Spotkanie I
Główne punkty dyskusji:
1. Rozważano możliwość stworzenia dużej przestrzeni na parterze planowanego Centrum
Kultury w Gnojniku, dającego możliwość organizacji imprez masowych. Ostatecznie jednak,
w związku z nieproporcjonalnie wobec korzyści kosztami, zrezygnowano z tego pomysłu.
2. W kontekście Centrum Kultury, wskazano również na konieczność poprawy dostępności
komunikacyjnej planowanego obiektu (zwłaszcza budowa chodników)
3. Rozważano dwa warianty zagospodarowania Parku w centrum Gnojnika dla działalności
kulturalnej - pierwszą możliwością było stworzenie obszaru dla większych imprez masowych
(rozbudowa istniejącej w parku sceny), drugą - niewielka modernizacja istniejącej sceny
(poprawa zaopatrzenia w energię elektryczną, poprawa oświetlenia, drobne prace
modernizacyjne). W opiniach przeważył drugi wariant, na co wpływ miał przede wszystkim
zabytkowy charakter parku.
Spotkanie II
Główne punkty dyskusji:
1. Mieszkańcy miejscowości Zawada Uszewska i Uszew zgłosili potrzebę uwzględnienia
w Programie, modernizacji Domu Ludowego w Zawadzie Uszewskiej. Argumentacja dotyczyła
faktu, iż wskazany Dom Ludowy położony jest przy granicy podobszaru rewitalizacji w Uszwi.
Oznacza to, że obiekt w większym stopniu będzie zaspokajał potrzeby mieszkańców
południowej części podobszaru.
2. Wskazano konieczność modernizacji placówki szkolnej w Biesiadkach, zwłaszcza w kontekście
planowanej zmiany organizacji systemu szkolnego (wprowadzenie ośmioletniej szkoły
podstawowej).

UWAGI PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I POCZTĄ TRADYCYJNĄ

KOMENTARZ:
Zakres zadania został omówiony w czasie spotkania 23 marca 2017 roku. Zadanie zostało
uwzględnione w GPR.

KOMENTARZ:
Wniosek będzie rozważany na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.

KOMENTARZ:
Wniosek został uwzględniony.

