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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 przyjęcia  Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Solina 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 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 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 

uprawnieni są: 

• mieszkańcy Gminy, 
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• 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 wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 

przeprowadzono w okresie od  12.04.2018 r. do  14.05. 2018 r. do godz. 15:30. 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

1)      Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 12.04.2018 r. do  

14.05. 2018 r. do godz. 15:30. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego 

udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Solina  

(www.Solina .pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w 

Gminie Solina  pod adresem internetowym http:/ http://esolina.pl/rewitalizacja/   oraz w 

Urzędzie Gminy w Solinie z/s w Polańczyku ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk w dniach i 

godzinach pracy urzędu. 

2) Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą elektroniczną na adres: 
urzad@esolina.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Solinie z/s 

w Polańczyku ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 

12.04.2018 r. do  14.05. 2018 r. do godz. 15:30. 

3)     Konsultacji z interesariuszami procesu rewitalizacji, podczas których zbierano  uwagi 

w formie ustnych.  

1.6.Forma i tryb konsultacji 

Informacje o konsultacjach  zamieszczono: 

• w Biuletynie Informacji Publicznej gminy  Solina  

http://bip.solina.regiony.pl/rewitalizacja 

 

 

 

 

http://www.bobowa.pl/BIP/
http://esolina.pl/rewitalizacja/
http://bip.solina.regiony.pl/rewitalizacja


str. 5 
 

 

Rysunek 1. Fragment BIP gminy Solina  z informacją o konsultacjach społecznych obszary 

zdegradowane i do rewitalizacji 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solina  

 
 

• na stronie internetowej  

gminy Solina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Materiały tj. Materiały tj. projekt uchwały w sprawie przyjęcia GPR oraz formularze konsultacji 

dostępne były w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy w zakładce Rewitalizacja  



str. 6 
 

• na stronie internetowej Gminy w zakładce Rewitalizacja, 

• w Urzędzie Gminy w Solinie z/s w Polańczyku ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk w godzinach 

pracy urzędu. 

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 

Solina w tworzenie Programu.  

W ramach konsultacji mieszkańcy mieli możliwość wyrażania swoich opinii i sugestii. 

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.  

W trakcie konsultacji odbyło się spotkanie z udziałem ekspertów z Urzędu 

Marszałkowskiego w Rzeszowie, podczas którego omówiono korekty aktualizujące 

zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji. 

2.1. Spotkania  rewitalizacyjne warsztatowe 

Dodatkowo w ramach konsultacji odbyły się  indywidualne konsultacje z mieszkańcami  

2.4. Opiniowanie dokumentu w trybie art. 17, ustęp 2, tiret 4 a 

i b.  

Zgodnie z zapisami art. 17, ustęp 2, tiret 4 a i b. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji opracowany dokument przekazano instytucjom wskazanym w Ustawie do 

opiniowania. 

Wszystkie otrzymane opinie były pozytywnie akceptujące zapisy GPR. 

PODSUMOWANIE  

Podczas trwających konsultacji NIE zgłaszano uwag, dotyczących projektu Uchwały w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Solina 2016-2022. 


