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1. Wstęp 

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu Gminnych Programów 

Rewitalizacji. 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji 

społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły od 

mieszkańców. 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Podegrodzie na temat 

granic wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbędne przed przystąpieniem do opracowywania 

Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten stanowić będzie podstawowe narzędzie 

prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość działań prowadzonych w ścisłej współpracy 

ze społecznością lokalną. 

1.2. Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz zgodnie z „Wytycznymi  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (MR/H 2014-

2020/20(2)08/2016) opracowanymi przez Ministra Rozwoju w sierpniu 2016 roku. 

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: 

 mieszkańcy gminy; 

 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 projektu uchwały wyznaczającego obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji przeprowadzono w terminie od 22 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. Ogłoszenie  

o konsultacjach zostało opublikowane w dniu 15 marca 2017 r. 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie: 

 spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających 

omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,  
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a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag ustnych; spotkanie odbyło się w dniu 27.03.2017 r. 

o godz. 09:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu; 

 zbierania uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy (33-386 Podegrodzie 248) w godzinach 

urzędowania, osoba odpowiedzialna: p. Ewa Janur, pok. 24; 

 zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego (dostarczenie drogą elektroniczną na adres info@odpady.biz.pl, drogą 

korespondencyjną na adres Wykonawcy: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice lub 

bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Podegrodzie); 

 

Informację o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie zamieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem 

konsultacji tj. 15 marca 2017 roku zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Podegrodzie oraz 

 w sposób zwyczajowo przyjęty: na stronie internetowej Gminy Podegrodzie. 

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie, t.j.: „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji” oraz formularz konsultacyjny dostępne były:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Podegrodzie oraz na stronie internetowej Gminy 

Podegrodzie, jako załącznik ogłoszenia o konsultacjach społecznych; 

 w Urzędzie Gminy Podegrodzie, przy ul. Krakowskiej 139, w godzinach pracy Urzędu. 

 

Na stronie internetowej Gminy Podegrodzie uruchomiono zakładkę „Gminny Program 

Rewitalizacji”, gdzie zamieszczane były informacje związane z tematem rewitalizacji. Informacje te 

będą uzupełniane w trakcie kolejnych etapów tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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2. Przebieg konsultacji 

Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji – 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 badaniu jakościowym i ilościowym (ankietyzacja 

mieszkańców wykonana na potrzeby „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Podegrodzie na lata 2014 – 2020”) oraz na spotkaniu inicjującym rewitalizację z liderami społecznymi, 

podczas którego nakreślono cel podjęcia działań i wyjaśniono podstawowe definicje.  

Pozwoliło to na zdiagnozowanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych w Gminie 

Podegrodzie oraz naniesienie ich skali i intensywności na mapę całej gminy. Konsultacje społeczne 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pozwoliły 

na zweryfikowanie, na ile rekomendacje zgłaszane we wcześniejszych etapach przez stronę społeczną 

oraz przedstawicieli samorządów, odpowiadają na potrzeby mieszkańców.  

Podczas trwania konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wpłynęła jedna uwaga zgłoszona ustnie. Również w trakcie 

warsztatu rewitalizacyjnego wyjaśniono kilka kwestii związanych z metodyką wyznaczenia granic 

obszaru zdegradowanego. Zestawienie pytań i udzielonych odpowiedzi zamieszczono poniżej. 

2.1. Warsztat rewitalizacyjny 

Warsztat rewitalizacyjny odbył się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 09:00 w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Podegrodziu. W spotkaniu wzięło udział 15 osób. Przebieg spotkania przedstawiał się 

następująco: 

1. Powitanie 

2. Wyjaśnienie pojęcia rewitalizacji oraz definicji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

w myśl ustawy o rewitalizacji. 

3. Prezentacja multimedialna zawierająca metodologię wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie. 

4. Prezentacja propozycji granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

ortofotomapie. 

5. Przedstawienie harmonogramu dalszych prac. 

6. Przekazanie informacji o formie i sposobie zgłaszania uwag do projektu uchwały. 

7. Dyskusja panelowa. 

Zaprezentowana propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została 

odebrana pozytywnie. Mieszkańcy zostali zachęceni do przeanalizowania przedstawionych 

materiałów oraz rozdane zostały formularze konsultacyjne. 

Pytania dotyczyły możliwości dołączenia miejscowości Stadła do obszaru rewitalizacji. 

Reprezentant Wykonawcy wyjaśnił jednak, że jest to niemożliwe ze względu na uzyskany przez to 

sołectwo jeden z najniższych wyników wskaźnika degradacji dla zjawisk społecznych (22 punkty, przy 

średniej dla gminy na poziomie 32 punkty). Sołectwo Stadła nie wykazuje cech koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych, przez co zakwalifikowanie tego sołectwa do obszaru 

zdegradowanego byłoby niezgodne z ustawą o rewitalizacji. Obszar rewitalizacji wyznaczony może 

być wyłącznie w granicach obszaru zdegradowanego. 
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2.2. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

Na formularzu konsultacyjnym nie zostały zgłoszone żadne uwagi. Wniesione zastrzeżenia  

i zapytania w formie ustnej zostały przyjęte i w związku z tym wprowadzono jedną korektę w treści 

„Diagnozy”. Korekta nie spowodowała jednak zmiany w proponowanych granicach obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji. W tabeli 1 zebrane zostały uwagi zgłoszone na etapie konsultacji 

społecznych wraz z informacją o sposobie rozstrzygnięcia uwagi.  

 

Tabela 1. Zestawienie uwag zgłoszonych na etapie konsultacji społecznych 

Lp. 
Imię i nazwisko 

osoby zgłaszającej 
Treść uwagi Uzasadnienie zgłaszanej uwagi Rozstrzygnięcie 

1. P. Andrzej Padula 
Radny Rady Gminy 
Podegrodzie 

Jak została ustalona wartość 
wskaźnika Średni wynik 
Sprawdzianu [%] dla sołectw, na 
terenie których nie ma szkół 
podstawowych? 

Dla tych sołectw wynik 
sprawdzianu został wpisany dla 
szkoły, która w granicach swojego 
obwodu posiada dane sołectwo 

Pytanie nie wpłynęło 
na zmianę treści 
uchwały i załączników 

2. Dla sołectwa Stadła wartość 
wskaźnika: Odsetek budynków 
korzystających z kanalizacji lub 
poś [%] podano 100%, a nie 
wszystkie budynki mają 
podłączenie do kanalizacji lub 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków. 

Dane zostały zweryfikowane i 
wprowadzono poprawną wartość 
wskaźnika w tab. 12, str. 39 
„Diagnozy”. Jednocześnie korekta 
wartości wskaźnika nie wpłynęła 
na możliwość zakwalifikowania 
sołectwa do obszaru 
zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji. 

Uwzględniono w treści 
„Diagnozy” 
 

3. Na jakiej podstawie określono 
wartości wagi w tab. 11 
Diagnozy? 

Wartości wagi zostały określone 
na podstawie wyników 
ankietyzacji mieszkańców 
przeprowadzonej na potrzeby 
„Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie 
Podegrodzie na lata 2014 – 2020”, 
ustaleń spotkania inicjującego 
rewitalizację z liderami 
społecznymi, indywidualnymi 
wywiadami pogłębionymi. 
Zebrane informacje pozwoliły 
określić, które problemy są dla 
mieszkańców gminy najbardziej 
dotkliwe i tam przypisano wyższą 
wartość wagi. 
Ponadto w celu zachowania 
wymogów ustawy o rewitalizacji, 
wskaźnikom opisującym 
negatywne zjawiska społeczne 
przypisano najwyższą sumaryczną 
wagę (65 na 100 punktów). 

Pytanie nie wpłynęło 
na zmianę treści 
uchwały i załączników 
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2.3. Konkluzje 

Powyższe zmiany wprowadzono do treści Diagnozy (załącznik nr 2 projektu uchwały). Załącznik 

mapowy (załącznik nr 1 projektu uchwały) pozostaje bez zmian. Ostatecznie wskazano obszar 

rewitalizacji o łącznej powierzchni 436,12 ha (tj. 6,74% powierzchni gminy), zamieszkały przez 1956 

osób (tj. 15,15% populacji Gminy Podegrodzie). Składa się on z 6 podobszarów: 

 podobszar 1. Brzezna, 

 podobszar 2. Długołęka-Świerkla, 

 podobszar 3. Gostwica, 

 podobszar 4. Olszana, 

 podobszar 5. Podegrodzie, 

 podobszar 6. Podrzecze. 

 

 


