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Zasady wyznaczania składu oraz działania komitetu
rewitalizacji – raport z konsultacji społecznych
Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania
programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom
społecznym projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.
Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Radłów na temat
projektu uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji.
Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).
Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie

mieszkaniowe,

wspólnoty

mieszkaniowe

i

towarzystwa

budownictwa

społecznego;
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;
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7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa
8) sołtysi
Termin konsultacji
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie zasad
wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji zostały przeprowadzone w
dniach od 8 lutego do 10 marca 2017r.
Forma i tryb konsultacji
Projekt w/w uchwały dostępny był na stronie gminaradlow.pl, na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/umradlow oraz w Referacie Planowania
Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radłowie.
Przeprowadzono następujące formy konsultacji społecznych:
1) zbieranie uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej i elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
2) zbierania uwag ustnych do protokołu. Zbieranie uwag ustnych do protokołu odbywać się
będzie codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Radłowie
2) wywiady
Przebieg konsultacji
Podczas trwania konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji nie wpłynęła żadna uwaga.
Nie zgłoszono żadnych uwag w postaci papierowej i elektronicznej. Nie zgłoszono również
żadnych uwag ustnych.
Dokonano jednej autokorekty - §2, pkt. 4, 5, 8, 11, 12, 13 – w treści wymienionych punktów
pkt. 4 zastępuję się pkt.3. Jest to omyłka pisarska – błąd logiczny ponieważ podpunkty
w postaci liter znajdują się w punkcie 3.
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Przeprowadzono wywiady z losowo wybranymi mieszkańcami gminy w formie telefonicznych
wywiadów:
Respondenci zostali poproszeni o informację czy posiadają wiedzę nt. tego czym jest Gminny
Program Rewitalizacji oraz czy zapoznali się z wymienionym dokumentem. Zapytano również
o ocenę poziomu aktywności lokalnej oraz integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Poproszono również o informację czy ankietowani wyrażają chęć uczestnictwa w działaniach
mających na celu poprawę jakości życia na terenie gminy, oraz wskazanie lokalnych liderów,
którzy mogliby reprezentować mieszkańców w Komitecie Rewitalizacji.
1. Czy posiada Pani/Pan wiedzę na temat tego czym jest GPR oraz czy zapoznała/ał się
Pani/Pan z dokumentem?
TAK – 41%
NIE – 59%
2. Proszę o wyrażenie oceny poziomu aktywności lokalnej (czy na terenie gminy działa
dużo organizacji pozarządowych, czy mieszkańcy angażują się w życie społeczne, czy
uczestniczą w zebraniach wiejskich, lokalnych uroczystościach itp.)
Tak – 43%
NIE – 57%
Uczestnictwo w aktywnościach lokalnych ma bierny charakter – mieszkańcy chętnie
uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych jednak rzadko należą do organizacji
pozarządowych – kół gospodyń wiejskich, komitetów itp. Niewielka liczba
mieszkańców uczestniczy również w zebraniach wiejskich.
3. Czy wyraża Pani/Pan chęć uczestnictwa w działaniach mających na celu poprawę
jakości życia na terenie gminy?
TAK – 54%
NIE – 46%
4. Proszę o wskazanie lokalnych liderów, kandydatów na reprezentantów mieszkańców
w Komitecie Rewitalizacji? W tym miejscu wyjaśniono czym ma zajmować się komitet
Rewitalizacji, jakie są jego uprawnienia i zasady działania.
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Wskazano lokalnych przedsiębiorców, radnych oraz osoby działające w stowarzyszeniach,
które prowadzą szkoły.
Metryczka
Badani zostali poproszeni o wskazanie swoich cech społeczno – demograficznych tj. płci,
wieku oraz miejsca zamieszkania.
Największą grupę wśród ankietowanych stanowiły osoby mające od 25 do 40 lat – 38%, w
dalszej kolejności osoby w wieku 63 lata i więcej – 25%, 41 do 53 – 20%, w wieku 54 do 62 –
17%.
W badaniu wzięło udział 52% kobiet i 48% mężczyzn.
Miejsce zamieszkania respondentów – Radłów – 29%, Wola Radłowska - 18%, Marcinkowice
– 15%, Biskupice Radłowskie – 14%, Niwka – 10%, Łęka Siedlecka – 10%, Zdrochec – 4%.
Konkluzje
Biorąc pod uwagę, że w trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały
zostanie on przedstawiony Radzie Miejskiej w niezmienionej formie, która uwzględniać
będzie jedynie autokorektę opisaną powyżej.
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