Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i
obszaru 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 wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji.
Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Radłów na temat
projektu uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru 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;
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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.
Termin konsultacji
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie wyznaczania
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zostały przeprowadzone w dniach od 16
listopada do 15 grudnia 2016r.
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:


zbieranie uwag w postaci elektronicznej (za pomocą elektronicznego formularza
udostępnionego na stronie gminaradlow.pl, a także na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/umradlow);



badanie ankietowe metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview), tj.
metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych;



realizacja spotkania z interesariuszami dot. wyznaczenia obszaru rewitalizacji i
obszaru zdegradowanego - projekt uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został poddany pod
dyskusję z mieszkańcami. W ich trakcie zgromadzono opinie, postulaty, modyfikacje
na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, spotkanie odbyło się 14 grudnia
2016 o godzinie 15:30 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Radłowie (sala nr 15, I
piętro), ul. Kolejowa 7.
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Spotkanie zorganizowane zostało według następującego planu:
1.

Przybliżenie tematyki Programu Rewitalizacji:


Czym jest rewitalizacja?



Czym jest obszar zdegradowany?



Czym jest obszar rewitalizacji?



Jakie sfery obejmuje analiza zjawisk kryzysowych?



Kim są interesariusze rewitalizacji?



Czym jest Gminny Program Rewitalizacji?



Jakie są korzyści wynikające z GPR?



Jakie są mechanizmy partycypacji społecznej?

2.

Przedstawienie wyników analizy danych zastanych.

3.

Zaprezentowanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

4.

Ćwiczenia warsztatowe:


ANALIZA SWOT: wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla sfer
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.



PROPONOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE: wskazanie ulicy/obszaru, której
dotyczy

proponowane działanie; przyczyny wskazania obszaru; proponowane

działania w zakresie rewitalizacji.


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE/AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: Jakie stowarzyszenia/
organizacje/ inicjatywy społeczne funkcjonują na terenie Radłowa? W jakich
obszarach działają stowarzyszenia? Jakich działań i inicjatyw brakuje? Do jakich grup
społecznych powinny być skierowane lokalne inicjatywy?
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