Raport z konsultacji społecznych
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów na lata
2017 – 2025
oraz
projektu uchwały w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad
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Grybów, 26.03.2018 r.

I. Wstęp

Gmina Grybów opracowała Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018 – 2025.
Program Rewitalizacji jest wieloletnim dokumentem programowym obejmującym działania
w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej
i technicznej. Dokument Programu Rewitalizacji ma służyć wyprowadzaniu obszarów
rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także przyczynić się do tworzenia warunków
zrównoważonego rozwoju.

II. Przedmiot i cel konsultacji

Przedmiotem konsultacji był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów na lata
2018 – 2025 oraz projektu uchwały w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom1 rewitalizacji ww. projektu
Programu oraz projektu Uchwały oraz zebranie opinii, propozycji, uwag odnośnie treści
dokumentu, w tym przede wszystkim proponowanych zadań do realizacji.

1
Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu srt. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w
szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe,
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1,
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje
pozarządowe
i grupy nieformalne,
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
6) organy władzy publicznej,
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa

III. Przebieg konsultacji

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia
9 października 2015 roku (Dz. U. Z 2015r. Poz. 1777).
Informacja nt. konsultacji społecznych została przekazana w obwieszczeniu Wójt Gminy
Grybów i zamieszczona dnia 23.03.2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej gminy Grybów. Konsultacje właściwe prowadzone były w dniach 2 marca 2018
– 25 marca 2018 r. przy użyciu trzech form tj.:
 pisemnie poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (który do pobrania na stronie
internetowej Gminy);
 ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr
13 w godzinach pracy Urzędu;
 na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w dniu 15 marca 2018 roku,
w godzinach od 13.00 do 14.30 w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, sala
obrad.

III. Zgłoszone uwagi.

Poniżej znajduje się zestawienie uwag, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych wraz
z odniesieniem się do ewentualnych proponowanych przez mieszkańców zmian w podziale na
formy konsultacji społecznych:
1. Uwagi zgłoszone w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy –

w ramach tej formy konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga.
2. Uwagi zgłoszone ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Grybów – w ramach

tej formy konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga.
3. Uwagi zgłoszone w trakcie spotkania konsultacyjnego – w przeprowadzonym

spotkaniu, realizowanym w ramach konsultacji społecznych wzięło udział łącznie
10 interesariuszy (mieszkańców, przedstawicieli instytucji społecznych, publicznych
itp.) zainteresowanych tematyką rewitalizacji. W trakcie spotkania przedstawiono
Program Rewitalizacji, zwracając szczególną uwagę na zadania wpisane do programu.
Uczestnicy warsztatów mieli pytania odnośnie możliwości realizacji zadań oraz ich
finansowania, jednakże nie zgłosili uwag do ich zapisów. Ustalono natomiast, ze w
zadaniu nr 6 z listy zadań dodatkowych powinna zostać zmieniona nazwa z „Edukacja
ekologiczna w Grybowie” na „Edukacja ekologiczna w gminie Grybów”.

W trakcie spotkania omówiono również zapisy Uchwały ws. zasad wyznaczenia składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Do zapisów uchwały zaproponowano
następujące zmiany.
§ 3 punkt 1. Skład Komitetu liczy łącznie minimum 10 osób a maksymalnie 14 osób – zmiana
zapisu paragrafu na „Skład Komitetu liczy łącznie minimum 5 osób a maksymalnie 7 osób”.
Zmiana została zaproponowana ze względu na niewielką liczbę mieszkańców zamieszkujących
obszar rewitalizacji. Według uczestników warsztatów gmina Grybów jest zbyt mała na
istnienie tak dużego Komitetu rewitalizacji, co więcej na terenie gminy mieszka niewiele
lokalnych aktywistów, którzy będą chcieli zaangażować się w tego typu działania. W związku z
powyższym zmiana została wprowadzona.
§ 8 Komitet ds. Rewitalizacji wyłania spośród swoich członków osoby wchodzące w skład
zespołów roboczych:
 Zespołu Roboczego ds. Podobszaru 1 – Biała Niżna ;
 Zespołu Roboczego ds. Podobszaru 2 – Stróże;
Zespoły Robocze przedstawiają na forum Komitetu Rewitalizacji opinie i stanowiska odnoszące
się do poszczególnych podobszarów rewitalizacji
Ze względu na zmniejszenie liczby członków komitetu rewitalizacji ustalono, iż konieczne jest
wprowadzenie zmiany zapisu w paragrafie 8. Zaproponowano, by w ramach Komitetu działał
jeden zespół roboczy ds. podobszarów rewitalizacji, w związku z tym paragraf 8 otrzymałby
brzmienie:
§ 8 Komitet ds. Rewitalizacji wyłania spośród swoich członków osoby wchodzące w skład
zespołu roboczego ds. podobszarów rewitalizacji. Zespół roboczy przedstawia na forum
Komitetu Rewitalizacji opinie i stanowiska odnoszące się do poszczególnych podobszarów
rewitalizacji.
Zmiana została wprowadzona.
Pozostałe zapisy w uchwale pozostały bez zmian.
W związku ze zmianami wprowadzonymi w Uchwale dot. komitetu Rewitalizacji dokonano
zmian w samym dokumencie Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Grybów. Wszystkie
zadania Zespołów roboczych zostały przydzielone Zespołowi Roboczemu.

IV. Podsumowanie z przebiegu konsultacji

Konsultacje społeczne pozwoliły na zapoznanie się mieszkańców oraz interesariuszy
rewitalizacji z prowadzonym procesem. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały wprowadzone do
Programu Rewitalizacji.
Aktywność mieszkańców i różnych grup interesariuszy w proces opracowywania dokumentu
oraz jego konsultacji pozwala mieć nadzieję na aktywne włączenie się tych grup także w
procesie realizacji Programu. Warto nadmienić, że grupy mieszkańców, stowarzyszenia czy
przedsiębiorcy również mają możliwość pozyskiwania funduszy z różnych źródeł, czym mogą
wypełniać również zapisy Programu Rewitalizacji.

