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1. WPROWADZENIE 

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programów 
rewitalizacji w gminie. 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji 
społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz zaprezentowanie uwag, które 
wpłynęły od mieszkańców. 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski na temat wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. 
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zapewni możliwość 
opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie podstawowe narzędzie 
prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze 
społecznością lokalną.  

1.2. Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 2-9 i art. 11 ust. 3 
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 Infrastruktury i Rozwoju (MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015) w 
lipcu 2015 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, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; 

� 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 wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 
przeprowadzono w terminie od 14 lipca 2016 roku do 12 sierpnia 2016 roku.  
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1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 
przeprowadzono w formie: 

� zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą 
elektroniczną na adres rzepiennik@rzepiennik.pl lub drogą korespondencyjną na 
adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 z 
dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 14 lipca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r.; 

� zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania 
opinii był Pan Grzegorz Szymański, Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 
Rzepiennik Strzyżewski 400, pokój nr 6, adres poczty elektronicznej: 
budownictwo_rzepiennik@poczta.fm, w godzinach pracy urzędu; 

� spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 28 lipca 2016 r. w godz. 12.00 – 13.30 
w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.  

Informacje o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski zamieszczono 
na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji tj. 6 lipca 2016 roku zgodnie z zapisami ustawy 
o rewitalizacji: 

� w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rzepiennik Strzyżewski 
http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/get/id,1216302.html; 

� na stronie internetowej gminy Rzepiennik Strzyżewski 
http://www.rzepiennik.pl/index.php/obszar-rewitalizacji; 

� w sposób zwyczajowo przyjęty treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie 
informacyjnej w Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

Rysunek 1 Fragment BIP gminy Rzepiennik Strzyżewski z informacją o konsultacjach 
społecznych 

 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

Materiały tj. projektu zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski, w tym diagnoza służąca 
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny 
dostępne były: 

� w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce KONSULTACJE PROJETÓW, 
� na stronie internetowej Gminy w zakładce REWITALIZACJA, 
� w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, pokój nr 6, 

w godzinach pracy urzędu. 
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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 badania jakościowych i ilościowych (ankiety 
CAWI i badania fokusowe) oraz warsztatach rewitalizacyjnych z mieszkańcami. Pozwoliło to na 
zdiagnozowanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych w gminie Rzepiennik 
Strzyżewski oraz naniesienie ich skali i intensywności, w układzie jednostek urbanistycznych, 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. Szeroki proces uspołecznienia etapu diagnostycznego 
zaowocował niewielką liczbą zgłaszanych uwag. 

Podczas trwania konsultacji projektu uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie wpłynęły żadne uwagi. W finalnej wersji Diagnozy 
dokonano jedynie nieznacznych korekt językowych i redakcyjnych pozostających bez wpływu na 
opis obszarów. 

2.1. Spotkanie konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne, otwarte dla mieszkańców Gminy i zainteresowanych 
podmiotów miało miejsce 28 lipca 2016 r. w godz. 12.00 – 13.30 w Urzędzie Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski w sali obrad. W spotkaniu wzięły udział 2 osoby. 

Podczas spotkania przedstawiono wyznaczone obszary zdegradowane i obszar 
rewitalizacji oraz metodologię wyznaczania tych obszarów. Uczestnicy zapoznali się z projektem 
zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 
terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz formularzem zgłaszania uwag.  

Uczestnicy spotkania byli zainteresowani możliwością zmiany obszaru rewitalizacji – 
poszerzenie o obszary zabudowane w Kołkówce i Rzepienniku Biskupim. Zadeklarowali, że 
prześlą propozycję zmiany na formularzu konsultacji.  

Na formularzu konsultacyjnym zostały zgłoszone 2 uwagi dotyczące przebiegu granic 
obszaru rewitalizacji. Wniesione zastrzeżenia zostały przyjęte i wprowadzono korekty obszaru 
rewitalizacji. W tabeli zebrane zostały uwagi zgłoszone na etapie konsultacji społecznych do 
granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z informacją o sposobie wdrożenia 
uwagi. Ponadto do tekstu wprowadzono drobne korekty redakcyjne oraz graficzne 

2.2. Uwagi ustne 

Telefonicznie i osobiście w Urzędzie Gminy pracownicy udzielali zainteresowanym 
mieszkańców wyjaśnień przede wszystkim dotyczących celowości rewitalizacji i skutków 
rewitalizacji dla mieszkańców. Nie wpłynęły zastrzeżenie dotyczące granic obszarów 
zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Zagadnienia poruszane przez mieszkańców: 

� potrzeba wyjaśnienia potrzeby zmiany Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji; 

� sposób procedowania gminnego programu rewitalizacji; 
� wskazanie zasad finansowania projektów rewitalizacyjnych w nowej perspektywie; 
� finansowanie przedsięwzięć w obszarach rewitalizowanych; 
� metodologia wyznaczania obszarów rewitalizowanych. 
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2.3. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

Na formularzu konsultacyjnym zostały zgłoszone 2 uwagi (sołtys Rzepiennika 
Biskupiego i sołtys Kołkówki) dotyczące przebiegu granic obszaru rewitalizacji. Wniesione 
zastrzeżenia zostały przyjęte i wprowadzono korekty obszaru rewitalizacji. W tabeli zebrano 
uwagi zgłoszone na etapie konsultacji społecznych do granic obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji wraz z informacją o sposobie wdrożenia uwagi. Ponadto do tekstu wprowadzono 
drobne korekty redakcyjne oraz graficzne. 
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Tabela 1 Zestawienie uwag zgłoszonych na etapie konsultacji społecznych 
Lp. Nazwa 

instytucji 
zgłaszającej 

uwagę / Imię i 
nazwisko  

Treść uwagi Treść proponowanej zmiany Uzasadnienie zgłaszanej uwagi Rozstrzygnięcie  

1. Grażyna 
Włodyka 

Sołtys 
Rzepiennika 
Biskupiego 

Połączenie obszarów 
rewitalizacji w 
Rzepienniku Biskupim i 
objęcie większej liczby 
mieszkańców. 

Poszerzenie obszaru rewitalizacji 
Rzepiennik Biskupi i połączenie 
dwóch obszarów w jeden. 

Łączna powierzchnia obszaru 
rewitalizacji po zmianach wynosi 
42,94 ha 

Konieczność objęcia większej części 
miejscowości Rzepiennik Biskupi z 
powodu rosnącej liczby mieszkańców 
korzystających z pomocy społecznej, 
niskiej aktywności społecznej i chęci do 
podejmowania zmian, doskwierającym im 
problemem jest także brak pracy co 
przekłada się na postępujące ubóstwo. 

 

Uwaga uwzględniona 

2. Marian Kawa 

Sołtys Kołkówki 

Poszerzenie obszaru 
rewitalizacji Kołkówka 

Poszerzenie obszaru rewitalizacji 
Kołkówka. 

Łączna powierzchnia obszaru 
rewitalizacji po zmianach wynosi 
26,43 ha 

Konieczność objęcia większej części 
miejscowości Kołówka, zachodnia część 
sołectwa leży w dużym oddalaniu od 
centrum gminy, mieszkańcy borykają się 
z coraz większą liczbą problemów 
społecznych ( w szczególności duża liczba 
osób starszych potrzebujących pomocy i 
coraz większa liczba osób ubogich). 

 

Uwaga uwzględniona 
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2.1. Konkluzje 

Powyższe zmiany wprowadzono do treści diagnozy. Zmianie ulega powierzchnia 
obszaru. Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 82,31 ha (tj. 1,16% 
powierzchni gminy), zamieszkały przez 424 osoby (tj. 6,24% populacji gminy Rzepiennik 
Strzyżewski). Składa się on z 4 podobszarów: 

� podobszar 1. Kołkówka – zachód; 
� podobszar 2. Rzepiennik Suchy - centrum; 
� podobszar 3. Rzepiennik Biskupi – centrum 
� podobszar 4. Rzepiennik Strzyżewski – centrum. 

Mapa gminy z zaznaczonym obszarem rewitalizacji stanowi załącznik do Raportu. 


