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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 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.

1.1. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji
społecznych uchwały w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biały
Dunajec na lata 2016-2022 oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły od mieszkańców.

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 (2.08.2016r.).

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,



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.
Konsultacje społeczne

Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono w okresie

od 28.06.2017 r. do 20.07.2017 r .

1.5. Forma i tryb konsultacji
Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 28.06.2017 r. do
20.07.2017 r . z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego:


na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biały Dunajec
http://bip.malopolska.pl/ugbialydunajec,m,293821,program-rewitalizacji.html
na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Biały Dunajec pod
adresem internetowym http:// http://www.bialydunajec.com.pl/index.php/rewitalizacjagminy /
oraz w Urzędzie Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec) w
dniach i godzinach pracy urzędu.
Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@dunajec.net lub sekretariat@bialydunajec.com.pl , osobiście lub drogą
korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały
Dunajec od 28.06.2017 r. do 20.07.2017 r .





1) Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w terminie od
28.06.2017 r. do 20.07.2017 r . Ankieta dostępna będzie na:



na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biały Dunajec
(www.ugbialydunajec.pl/BIP/),
na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Biały Dunajec pod
adresem internetowym http:// http://www.bialydunajec.com.pl/index.php/rewitalizacjagminy /



oraz w Urzędzie Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec) w
dniach i godzinach pracy urzędu.
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Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@dunajec.net lub sekretariat@bialydunajec.com.pl , osobiście lub drogą
korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały
Dunajec od 28.06.2017 r. do 20.07.2017 r .

3) Spotkań i indywidualnych konsultacyjnych z interesariuszami procesu rewitalizacji, które
podczas których zbierano uwagi w formie ustnej.

1.6.Forma i tryb konsultacji
Informacje o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji na terenie gminy Biały Dunajec zamieszczono:

w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Biały Dunajec

(https://bip.malopolska.pl/ugbialydunajec,a,1336172,ogloszenie-konsultacji-spolecznychdotyczacych-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-bialy-.html)
Rysunek 1. Fragment BIP gminy Biały Dunajec z informacją o konsultacjach społecznych obszary
zdegradowane i do rewitalizacji

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biały Dunajec
Materiały tj. projekt zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy , diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji ankieta oraz formularz konsultacyjny dostępne były:

Strona |6


w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Konsultacje projektów -> Gminny
Program Rewitalizacji,



na stronie internetowej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,



Urzędzie Gminy Biały Dunajec Ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec) w dniach i
godzinach pracy urzędu.



informacja o wyznaczonych obszarach do rewitalizacji została przekazana mieszkańcom
obszarów rewitalizacji w formie pisemnej (indywidualnie do każdego) .

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 Biały Dunajec
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.
Dodatkowo w ramach konsultacji odbyły się warsztaty dotyczący omawianej tematyki. Spotkanie
odbyło się w:
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7 lipca 2017r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy we Białym Dunajcu / w szczególności dla
mieszkańców oraz grup przedstawicielskich (Radni Rady Gminy, przedstawiciele jednostek
organizacyjnych Gminy , mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.)
W spotkaniu wzięło udział 11 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.

2.1.Uwagi ustne
W procesie konsultacji zgłoszono:



ustnie poprawki do GPR jako uzupełnienia do opisu zdań rewitalizacyjnych
odnotowano pytanie dot. konsekwencji procesu realizacji zadań w GPR

2.2. Ankiety.
Celem badania ankietowego jest uzyskanie akceptacji dla określonej wizji obszaru rewitalizacji
oraz określonych celów, kierunków interwencji i przewidzianych działań w ramach rewitalizacji.

2.2.1.Wyniki badań ankietowych
Ankiety realizowane były podczas warsztatów w trakcie konsultacji społecznych. W badaniu
wzięło udział 13 osób, w tym 77% to kobiety a 23 % mężczyźni.
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Rysunek 3.Struktura badanych ze względu na płeć.

23%

77%

Mężczyźni

Kobiety

Odpowiadając na pytania w zakresie:
1. Czy akceptuje Pani/Pan wskazany cel nadrzędny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Biały Dunajec na lata 2016-2022?
2. Czy akceptuje Pani/Pan wskazane cele główne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Biały Dunajec na lata 2016-2022?
3. Czy akceptuje Pani/Pan wskazane cele szczegółowe Gminnego Programu Rewitalizacji Biały
Dunajec na lata 2016-2022?

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?
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W zakresie zadań inwestycyjnych ankietowania w większości uznała zadania za ważne i istotne
do realizacji na obszarze rewitalizacji:
LP.

Tytuł projektu

TAK

NIE

ZI/1/ 2017

Budowa amfiteatru wraz z towarzyszącą
infrastrukturą w miejscowości Biały
Dunajec.

84,62%

15,38%

ZI/2/ 2017

Zagospodarowanie terenu wokół budynku
Urzędu Gminy Biały Dunajec.

100,00%

0,00%

ZI/3/ 2017

Konserwacja, renowacja i restrukturyzacja
zabytkowych kapliczek na terenie gminy
Biały Dunajec

92,31%

7,69%

ZI/4/2017

Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości
Biały Dunajec.

100,00%

0,00%

ZI/5/2017

Budowa, rozbudowa lub modernizacja
świetlic gminnych.

100,00%

0,00%

ZI/6/2017

Budowa Sali sportowej w gminie Biały
Dunajec.

69,23%

30,77%

ZI/7/2017

Rozbudowa
sieci
komunikacyjnej
wewnętrznej oraz zewnętrznej.

100,00%

0,00%

ZI/8/2017

Budowa, remont lub modernizacja dróg i
chodników wraz z poprawą oznakowania
pionowego i poziomego.

100,00%

0,00%

ZI/9/2017

Budowa,
rozbudowa,
remont,
modernizacja sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Biały
Dunajec.

100,00%

0,00%

W zakresie zadań i społecznych ankietowania w większości uznała zadania za ważne i istotne do
realizacji na obszarze rewitalizacji:
LP.
ZS/1/2017

ZS/2/2017

Tytuł projektu

TAK

NIE

Poprawa współpracy z organizacjami
pozarządowymi z terenu gminy Biały
Dunajec.

100,00%

0,00%

Stworzenie miejsca aktywizacji i
integracji społecznej oraz oferty czasu
wolnego dla mieszkańców gminy Biały
Dunajec.

100,00%

0,00%
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ZS/3/2017

Aktywizacja zawodowa dla osób
młodych oraz 55+ pozostających bez
pracy.

90,91%

9,09%

ZS/4/2017

Wsparcie dla przedsiębiorców z terenu
gminy Biały Dunajec oraz tworzenie
nowych miejsc pracy.

100,00%

0,00%

ZS/5/2017

Zwiększenie
bezpieczeństwa
mieszkańców w ruchu drogowym.

100,00%

0,00%

ZS/6/2017

Przedsięwzięcia
termomodernizacji
mieszkalnych.

100,00%

0,00%

w

zakresie
budynków

Ankietowani dodatkowo zgłaszali zapotrzebowanie na działania inwestycyjne:
zagospodarowanie centrum wsi, budowa amfiteatru, rewitalizacja terenu za boiskiem sportowym
przy ul. Kościuszki , budowa ścieżki rowerowej, budowa fontanny, budowa placu zabaw dla dzieci,
zagospodarowanie terenu za przedszkolem Bambi w kierunku rzeki Biały Dunajec, nowy most,
ławeczki, kosze na śmieci, likwidacja opuszczonych domów, uporządkowanie i wykorzystanie
nadbrzeża rzeki Biały Dunajec i zagospodarowanie na cele rekreacyjne.
W zakresie zapotrzebowania na działania społeczne zgłaszano potrzeby:




szkolenie przedsiębiorców -przygotowanie do zakładania działalności gospodarczej,
szkolenie dla kwaterodawców np. językowe i obsługi ruchu turystycznego,
zwalczanie „barszczu Sosnowskiego”.

2.3. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych w formie ustnej.
Zainteresowane osoby i podmioty miały możliwość zgłaszania uwag na zamieszczonym
w Internecie i dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy formularzu konsultacyjnym.
W czasie trwania konsultacji tj. pomiędzy 28.06.-20.07.2017r. NIE zgłoszono uwag, dotyczących
projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biały Dunajec.

3.PODSUMOWANIE
W wyniku konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji istotne zadania rewitalizacji
tj. wizja, cele oraz zadania inwestycyjne i społeczne na terenie Gminy Biały Dunajec zostały
zaakceptowane.

