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WPROWADZENIE
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 zmniejszyły 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 na jego temat,
modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.
Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515, ze zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia
obszarów

rewitalizacji

ze

stanu

kryzysowego

oraz

stworzenia

warunków

do

ich

zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.1
Projekt rewitalizacyjny - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy, wynikający z programu
rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego
celów (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. f Załącznika do Wytycznych) albo logicznie powiązany z treścią
i celami programu rewitalizacji (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. g Załącznika do Wytycznych), zgłoszony
do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo
Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego
z programu rewitalizacji oznacza zatem, albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie
rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających
rodzajów działań rewitalizacyjnych.2

Osoby/podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych
Do udziału w konsultacjach społecznych uprawione są następujące osoby/podmioty:
 mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczyści
nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na
tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
i towarzystwa budownictwa społecznego,
 mieszkańcy Miasta,
 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą,
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, Ministerstwo Rozwoju,
Warszawa 2 sierpnia 2016 r.
2 Ibidem
1
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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.

Termin konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne trwały od 29 maja 2017 roku do 18 czerwca 2017 roku.

Sposoby udostępnienia informacji o prowadzonych konsultacjach
Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych w Mieście i Gminie Wysoka zostały
udostępnione:






na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka (http://www.gminawysoka.pl),
w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.gminawysoka.pl),
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka,
na tablicach ogłoszeń w sołectwach,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

Forma konsultacji społecznych
Zbieranie uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej
Zbieranie uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej było prowadzone do 17 kwietnia
2017 roku z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie
internetowej Miasta i Gminy Wysoka (www.gminawysoka.pl) oraz w Urzędzie w pok. nr 22 w
dniach i godzinach pracy Urzędu.
Uzupełnione formularze konsultacyjne interesariusze procesu rewitalizacji mogli składać:




drogą mailową na adres e-mail: fundusze@gminawysoka.pl;
drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy, Plac Powstańców Wielkopolskich
20/21, 89-320 Wysoka;
osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka w dniach i godzinach pracy urzędu.

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie złożono w Urzędzie Miasta i Gminy żadnych
uwag.

Wywiady telefoniczne
Telefoniczne wywiady przeprowadzone zostały telefonicznie z 5 losowo wybranymi
przedsiębiorcami. Podczas wywiadu ankietowani wypowiedzieli się na temat celów oraz wizji
Programu Rewitalizacji. Osoby biorące udział w badaniu oceniały poszczególne cele główne
oraz wizję w skali od 1 do 5 gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą (ocenę negatywną) a 5 ocenę
najwyższą (ocena pozytywna). Osoby biorące udział w badaniu jakościowym akceptowały
cele wskazane w Programie Rewitalizacji.
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Badania sondażowe (ankiet)
Badania sondażowe przeprowadzono w formie ankiet w terminie do 14 czerwca 2017 roku.
Ankieta internetowa oraz papierowa została udostępniona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w godzinach
pracy urzędu. W ankiecie wzięło udział 17 respondentów. Najwyżej oceniony został cel główny
nr 2 Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców w przestrzeni publicznej i prywatnej
(średnia ocena 4,71). Należy podkreślić, iż pozostałe cele oraz wizja także zostały ocenione
pozytywnie.
Średnia ocena
Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie
aktywności i partycypacji społeczności lokalnych
Cel 2. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców w przestrzeni
publicznej i prywatnej

4,00

4,71

Cel 3. Wzmocnienie lokalnej gospodarki

4,41

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

4,35

Zbieranie uwag ustnych
Zbieranie uwag ustnych było prowadzone w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych
oraz w Urzędzie w pokoju nr 22 w dniach i godzinach pracy Urzędu. W trakcie trwania
konsultacji tj. do 18 czerwca nie złożono żadnej uwagi ustnej.

PODSUMOWANIE
Konsultacje społeczne dotyczące Projektu Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka
na lata 2016-2020 nie przyniosły żadnych uwag ze strony interesariuszy procesu rewitalizacji.
Można zatem przyjąć, iż Programu Rewitalizacji w kształcie zaproponowanym do konsultacji
jest akceptowany.
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