INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KOZŁÓW NA LATA 2016 - 2025
Dn. 16 marca 2017 roku Wójt Gminy Kozłów, działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9
października 2015 r. o rewitalizacji opublikował na stronie BIP Urzędu Gminy oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji.
Link 1
Link 2
Do informacji o rozpoczęciu konsultacji dołączono:



Projekt konsultowanego dokumentu,
Formularz konsultacyjny w wersji edytowalnej, wraz z informacją o dostępności formularza w
wersji papierowej w Urzędzie Gminy.

W informacji Wójt Gminy określił formy i terminy prowadzenia konsultacji, tj.:
1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego,
2. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami (27 marca 2017 roku, godz. 16, Gminna Biblioteka
Publiczna w Kozłowie),
3. Spotkanie z grupą przedstawicielską - przedstawiciele NGO i jednostek organizacyjnych
Gminy (28 marca 2017 roku, godz. 16, Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie).
Dobór terminów pozwolił na pozostanie w zgodzie z wymogami ustawowymi, tj:



Poinformowanie interesariuszy rewitalizacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o
sposobach i terminach realizacji poszczególnych form konsultacji społecznych,
Zagwarantowanie interesariuszom rewitalizacji minimum 30 dni od momentu
poinformowania o poszczególnych terminach na zgłaszanie uwag pisemnych.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE
Spotkania konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy dokumentacji - projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji.
Spotkanie przebiegło zgodnie z następującym scenariuszem:







Przywitanie mieszkańców,
Przedstawienie głównych założeń rewitalizacji,
Przedstawienie deficytów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennofunkcjonalnych i technicznych, zdiagnozowanych w poszczególnych podobszarach
rewitalizacji,
Przedstawienie celów GPR i głównych projektów rewitalizacyjnych, a także dyskusja nad
każdym projektem,
Informacja o sposobie przesyłania uwag do GPR.

Spotkania prowadzone było w języku zrozumiałym, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (zał.
1.).
Najważniejsze wnioski z dyskusji:
W czasie dyskusji podjęto decyzję o uwzględnieniu dodatkowego zadania rewitalizacyjnego. W GPR
zostało ono uwzględnione w GPR zostało ono opisane w projekcie 4. Dostosowanie budynku
gminnego w Przysiece do potrzeb działalności kulturalnej i społecznej. W czasie dyskusji zwrócono
uwagę na fakt, iż obiekt w lepszy sposób niż proponowane dotychczas projekty będzie wpływał na
poprawę dostępu do kultury mieszkańców podobszaru rewitalizacji w Kępiu.
SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z GRUPĄ PRZEDSTAWICIELSKĄ - PRZEDSTAWICIELE NGO I JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY
Spotkania konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji.








Przywitanie interesariuszy rewitalizacji,
Przedstawienie głównych założeń rewitalizacji,
Przedstawienie deficytów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennofunkcjonalnych i technicznych, zdiagnozowanych w poszczególnych podobszarach
rewitalizacji,
Przedstawienie celów GPR i głównych projektów rewitalizacyjnych i dyskusja nad każdym
projektem,
Przedstawienie możliwych działań ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów
miękkich w powstałych i modernizowanych obiektach.
Informacja o sposobie przesyłania uwag do GPR.

Najważniejsze wnioski z dyskusji:
W czasie dyskusji ujawniła się potrzeba uwzględnienia dodatkowego projektu (w GPR: projekt 5
Stworzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępiu). Projekt zakładać będzie
utworzenie obiektu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Będzie zatem oddziaływać na
zmniejszenie zakresu stwierdzonych w obszarze rewitalizacji deficytów. Docelowo prowadzony
będzie przez Stowarzyszenie "Blask Nadziei" w Zagorzycach.

UWAGI ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I PISEMNIE
W czasie trwania konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag pisemnych do projektu GPR.

