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Czym jest partycypacja społeczna? Warto zacząć analizę umiejscowienia prawnego tego 

pojęcia od ustawy zasadniczej. W Konstytucji RP brak jest zapisów odnoszących się wprost 

do terminu „partycypacja”, występują w niej jednak liczne odniesienia zapewniające 

obywatelom szereg uprawnień związanych z realizacją tej idei. Z punktu widzenia 

rewitalizacji szczególnie ważne są przepisy dotyczące prawa do informacji dla każdego 

obywatela, w tym prawa do uzyskania informacji o działalności organów władzy 

publicznej, a także dialogu społecznego […] Już w definicji rewitalizacji zastrzeżono, że 

stanowi ona proces prowadzony przez interesariuszy […], że rewitalizację realizuje się z 

zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie1. 

 

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w 

sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Przygotowywanie oraz wdrażanie Programu Rewitalizacji opiera się na zasadach 

partnerstwa oraz partycypacji społecznej. Mechanizm partycypacji społecznej obejmuje 

przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób aktywizujący Interesariuszy, 

poprzez przeprowadzanie wśród nich badań oraz konsultacji społecznych. Partycypacja 

społeczna wpisana jest w proces rewitalizacji, na każdym jego etapie: diagnozy, 

programowania, wdrażania i monitorowania. 

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 Ustawa o rewitalizacji – praktyczny komentarz, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament 
Polityki Przestrzennej. 



 

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;  

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 

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: 

1. 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) – nie została zgłoszona żadna uwaga; 



 

2. 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. 

Spotkanie zorganizowane zostało według następującego planu: 

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? 

Przedstawienie wyników analizy danych zastanych. 

Zaprezentowanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

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? 



 

3. Badanie ankietowe metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview), tj. metodą 

wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych. Jego wyniki zaprezentowano 

poniżej: 

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone metodą CATI (Computer Assisted Telephone 

Interview), tj. metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego. Badanie 

przeprowadzono celem uzyskania danych niezbędnych do szczegółowego określenia 

sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, skali występowania problemów oraz potrzeb 

rewitalizacyjnych wśród jednostek administracyjnych Gminy Radłów. 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę ogólnego stanu społeczno-gospodarczego wśród 

poszczególnych jednostek administracyjnych w gminie. W odniesieniu do wszystkich 

sołectw, respondenci najczęściej oceniali ich stan, jako „przeciętny” (od 61,4% do 73,3% 

wskazań). Najwyżej ocenione zostało miasto Radłów, którego stan, jako „dobry” oceniło 

62,4% ankietowanych. 

Respondenci w żadnym przypadku nie ocenili stanu poszczególnych jednostek 

administracyjnych, jako „bardzo zły”. Największy odsetek odpowiedzi „zły” został oddany 

na sołectwo Zdrochec (10,9% wskazań). 



 

Wykres 1. Proszę ocenić ogólny stan społeczno-gospodarczy wśród poszczególnych jednostek 

administracyjnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę skali występowania poszczególnych 

negatywnych zjawisk w gminie. W odniesieniu do wszystkich sołectw oraz miasta Radłów 

najczęściej wybieraną odpowiedzą była „przeciętna”. 

W odniesieniu do wyników dotyczących tego pytania, należy wskazać trzy obszary, na 

których skala występowania negatywnych zjawisk według ankietowanych była 

najwyższa: 

 Słaba infrastruktura transportowa (25,7% wskazań „duża”); 

 Degradacja środowiska naturalnego (21,8% wskazań „duża”, 1,0% wskazań 

„bardzo duża”); 

 Niski poziom bezpieczeństwa (21,8% wskazań „duża”). 

Respondenci w żadnym przypadku nie wskazali, na „bardzo małą” skalę występowania 

danego zjawiska. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi dotyczyło aspektów:   
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 Słabej oferty sportowo-rekreacyjnej (11,9% wskazań „mała”); 

 Słabej komunikacji wewnątrz gminy (9,9% wskazań „mała”); 

 Słabej oferty kulturalno-rozrywkowej (9,9% wskazań „mała”). 

 

 



 

Wykres 2. Proszę ocenić skalę występowania poszczególnych problemów w Pana(i) miejscu zamieszkania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Badani zostali poproszeni o wyznaczenie negatywnych zjawisk, występujących na terenie 

miejsca ich zamieszkania. Mieszkańcy Gminy Radłów najczęściej wskazywali na problem: 

braku chodników (18,8%), zanieczyszczenia środowiska naturalnego (12,9%) oraz słabej 

infrastruktury drogowej (11,9%). Odpowiedzi „brak kanalizacji”, „brak miejsc 

rekreacyjnych” oraz „inne” uzyskały po 5,0% wskazań. W mniejszym stopniu respondenci 

wskazali na problem: braku planu zagospodarowania przestrzennego (4,0%), braku 

poczucia bezpieczeństwa i brak oświetlenia (po 3,0%) oraz niedostatecznej komunikacji 

publicznej, braku parkingów i braku oferty kulturalno-rozrywkowej (po 2,0%). 

Ponad ¼ ankietowanych osób wskazała na brak występowania negatywnych zjawisk na 

terenie Gminy Radłów (25,7%). 

Wykres 3. Jakie negatywne zjawiska występują na terenie Pani/Pana miejsca zamieszkania? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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zjawisk na terenie Gminy Radłów. Największa część ankietowanych zaproponowała 

działania w sferze infrastrukturalnej, w zakresie budowy chodników (18,2%) oraz 

poprawy stanu dróg (11,1%). Badani wskazali także na potrzebę zwalczenia 

zanieczyszczenia środowiska (11,%). Wśród możliwych działań wymieniano m.in. 

edukację ekologiczną, ograniczenie zjawiska palenia śmieciami w piecach, czy kary dla 

przedsiębiorstw wyrzucających odpady na terenach zielonych. W ankiecie odnotowano 

także zapotrzebowanie na działania z zakresu: wykonania kanalizacji (6,1%), 

usprawnienia komunikacji publicznej i poprawy bezpieczeństwa (po 4,0%) oraz 

stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego i poszerzenia oferty kulturalno-

rozrywkowej (po 3,0%). W mniejszym stopniu respondenci zwrócili uwagę na potrzebę: 

stworzenia infrastruktury rekreacyjnej, modernizacji instalacji technicznej, ochrony gleb, 

wykonania parkingu, budowy ścieżek rowerowych i wykonania oświetlenia (po 2,0%). 

Mieszkańcy Gminy Radłów w 15,2% przypadków wskazali na odpowiedź „trudno 

powiedzieć” i w 11,1% przypadków na opcję „brak potrzeby zmian”. 

Wykres 4. Jakie działania powinny zostać podjęte przez władze Gminy w celu eliminacji/ograniczenia 

negatywnych zjawisk na terenie Gminy Radłów? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Respondentów poproszono o wskazanie sołectw lub ulic w mieście Radłów w stosunku 

do których działania z zakresu wsparcia rozwoju społecznego są najbardziej potrzebne.  

Najwyższy odsetek respondentów (36,7%) wskazał na sołectwo Zdrochec, jako obszar o 

najwyższym zapotrzebowaniu na wsparcie w zakresie rozwoju społecznego. Badani 

zwrócili także uwagę na potrzebę wsparcia w aspekcie społecznym sołectw: 

Przybysławice (23,3%), Głów (20,0%), Marcinkowice (13,3%), Brzeźnica (10,0%) i Wal-

Ruda (6,7%). 

Na pozostałe obszary w Gminie Radłów wskazało mniej, niż 5% respondentów. 

Wykres 5. W jakich sołectwach Gminy Radłów lub na jakich ulicach w Radłowie działania z zakresu wsparcia 

rozwoju społecznego są najbardziej potrzebne? (Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 

100%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W dalszej części badania, respondenci zostali poproszeni o wskazanie obszarów, wśród 

których istnieje największe zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie rozwoju 

gospodarczego. 

Podobnie jak w przypadku pytania dotyczącego wsparcia w rozwoju społecznym, 

ankietowani wskazali na sołectwo Zdrochec, jako miejsce o najwyższej potrzebie podjęcia 

na nim działań w sferze gospodarczej (34,5%). Respondenci wyznaczyli także sołectwa: 

Przybysławice (27,6%), Glów (20,7%), Marcinkowice i Brzeźnica (po 10,3%) oraz Wal-
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Ruda (6,9%), jako obszary o wysokim zapotrzebowaniu na działania w zakresie rozwoju 

gospodarczego. 

Pozostałe obszary w Gminie Radłów zostały wyznaczone przez respondentów w mniej 

niż 5,0% przypadków. 

Wykres 6.  W jakich sołectwach Gminy Radłów lub na jakich ulicach w Radłowie działania z zakresu wsparcia 

rozwoju gospodarczego są najbardziej potrzebne? (Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się 

do 100%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Badani zostali poproszeni o wskazanie obszarów, na których działania z zakresu 

modernizacji lub budowy nowej infrastruktury są najbardziej potrzebne. 

Identycznie jak w przypadku wyników z dwóch poprzednich pytań, badani wyznaczyli 

sołectwo Zdrochec, jako obszar w stosunku do którego potrzeba podjęcia działań w sferze 

infrastrukturalnej była najwyższa (34,4%). Respondenci wskazali także na sołectwa Glów 

(21,9%) oraz Przybysławice (18,8%), jako miejsca o wysokiej potrzebie podjęcia na ich 

terenie działań z zakresu modernizacji i budowy nowej infrastruktury. Ankietowani 

zwrócili również uwagę na zapotrzebowanie na wsparcie w sferze infrastrukturalnej 

obszarów Wal-Rudy, Marcinkowic, Brzeźnicy oraz Łęki Siedleckiej (po 9,4%). 

Wartość wskazań dotyczących pozostałych obszarów w Gminie Radłów nie przekroczyła 

5,0%. 
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Wykres 7. W jakich sołectwach Gminy Radłów lub na jakich ulicach w Radłowie działania z zakresu 

modernizacji lub budowy nowej infrastruktury są najbardziej potrzebne? (Pytanie wielokrotnego wyboru, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

METRYCZKA 

Badani zostali poproszeni o wskazanie swoich cech społeczno-demograficznych, tj. płci, 

wieku oraz miejsca zamieszkania. Pozyskane informacje pozwoliły na określenie 

ogólnego profilu respondentów. 

Największą grupę wśród ankietowanych (36,6%) stanowiły osoby mające od 28 do 37 lat. 

W dalszej kolejności badani mieścili się w przedziałach wiekowych: 38 - 47 lat (26,7%), 

48 - 57 lat (11,9%), 18 - 27 lat (11,9%), 55 - 67 lat (6,9%) oraz 68 i więcej lat (5,9%). 

Wykres 8. Wiek respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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W przeprowadzonym badaniu udział wzięło 62,0% mężczyzn oraz 38,0% kobiet. 

Wykres 9. Płeć respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie swojego miejsca zamieszkania. Największą 

część ankietowanych stanowili mieszkańcy miasta Radłów (35,0%). Spośród sołectw, 

największa część badanych zamieszkuje Biskupice Radłowskie (17,0%). Mieszkańcy 

sołectw Wola Radłowska oraz Niwka stanowili po 10,0% respondentów. 8,0% stanowili 

mieszkańcy sołectwa Przybysławice, 6,0% miejscowości Zabawy, po 4,0% Siedlec i Wał-

Rudy, po 2,0% Sanoki i Brzeźnicy oraz po 1,0% miejscowości Glów i Łęka Siedlecka. 

Wykres 10. Miejsce zamieszkania respondentów 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci z miasta Radłów w największej części zamieszkiwali wzdłuż ulic: Brzeskiej 

(22,9%) oraz Kolejowej (20,0%). Szczegółowe dane zaprezentowano na wykresie: 

Wykres 11. Miejsce zamieszkania respondentów w mieście Radłów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

PRZEDMIOT KONSULTACJI  

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Radłów na temat 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026. 

PODSTAWA PRAWNA  

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały 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; 
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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; 

8) sołtysi. 

TERMIN KONSULTACJI  

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 

2016-2026 odbyły się w dniach od  16 stycznia 2017r. do dnia 15 lutego 2017r. 

FORMA I TRYB KONSULTACJI  

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji 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.  

Przeprowadzone zostały następujące formy konsultacji społecznych: 

1. 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) – uwagi zgłoszone zostały z Urzędu 

Miejskiego. 

2. Zbieranie uwag w formie ustnej w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji 

Urzędu Miejskiego w Radłowie – zgłoszono prośbę o usunięcie przedsięwzięcia 

związanego z zagospodarowaniem terenu wokół Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Marcinkowicach. Prośbę tę umotywowano obawą o zagrożenia spowodowane 

utrudnieniem wyjazdu Straży Pożarnej z terenu. Uwagę tę odrzucono, ponieważ droga, z 

której korzysta Ochotnicza Straż Pożarna nie zostanie zablokowana, zlikwidowana czy 



 

zabudowana. Zgłoszono również prośbę o dodanie do dokumentu przedsięwzięć 

związanych z budową kanalizacji i ścieżki rowerowej w Brzeźnicy. Uwaga ta nie została 

uwzględniona. Nie dostarczono fiszek projektowych, ponadto są to projekty 

infrastrukturalne, w związku z czym konieczne byłoby ponowne wysłanie GPR do 

opiniowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, co wpłynęłoby na 

niewywiązanie się z zakładanego terminu opracowania GPR. 

3. Przeprowadzenie 10 telefonicznych wywiadów pogłębionych (Telephone In-Depth 

Interview, TDI) z lokalnymi liderami działającymi na terenie Gminy Radłów, których 

analiza znajduje się poniżej: 

ANALIZA WYWIADÓW PRZEPROWADZONYCH METODĄ TELEPHONE IN-DEPTH 

INTERVIEW 

 

Jakie czynniki panujące w Gminie wywierają negatywny wpływ na stan społeczno-

gospodarczy na terenie wskazanych i pozostałych sołectw? Jak można zaradzić tym 

czynnikom? 

Zdaniem badanych, duży wpływ na zdegradowanie części obszaru Gminy ma wysoki 

poziom bezrobocia, wynikający między innymi z niskiego poziomu przedsiębiorczości 

oraz małej liczby lokalnych, dobrze prosperujących przedsiębiorstw. 

Duże bezrobocie, niski poziom przedsiębiorczości, brak lokalnych przedsiębiorstw dobrze 

prosperujących. 

Nie ma przedsiębiorstw, które zatrudniałyby na terenie gminy. Gmina nie jest zbyt bogata. 

Problem stanowi również brak świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska, co 

objawia się między innymi wybieraniem nieodpowiednich materiałów do palenia w piecu 

lub śmieceniem. Ponadto mieszkańcy nie dbają o przestrzenie i miejsca publiczne oraz 

obiekty, z których wspólnie korzystają. 

Pewne rzeczy, które zostały tam kiedyś wybudowane są zaniedbane i niedopilnowane. 

Brak świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska – mieszkańcy np. śmiecą. 



 

Na zdegradowanie w sferze technicznej wpływa przede wszystkich brak kanalizacji w 

wielu sołectwach na terenie gminy, a nawet w niektórych częściach obszaru miejskiego. 

Niezadowalający jest również stan dróg i chodników (oraz brak w wielu miejscach tych 

ostatnich). 

Brak kanalizacji przede wszystkim. 

Należy poprawić stan infrastruktury drogowej i technicznej. 

Mieszkańcy zmagają się również z problemami związanymi ze starzeniem się 

społeczeństwa. Przyrost naturalny jest mały, oprócz tego wielu młodych mieszkańców 

Gminy decydują się na wyjazd poza granice Polski. Seniorzy często nie wykazują 

aktywności oraz chęci integracji. 

Wyznaczone tereny charakteryzują się starzeniem się społeczeństwa oraz niskim 

przyrostem naturalnym. 

Bardzo dużo młodych wyjechało za granicę. Jest dużo seniorów, którzy nie są aktywni. 

 

Jakie czynniki są Pana/Pani zdaniem największym źródłem problemu wykluczenia 

społecznego w Gminie? Czy Pana/Pani zdaniem poziom funkcjonowania systemu 

opieki społecznej jest wystarczający? Jakie działania powinno się podjąć celem 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu?    

Zdaniem respondentów, wśród źródeł występowania zjawiska społecznego należy 

wymienić: 

 wysokie bezrobocie; 

 uzależnienie od finansowej pomocy opieki społecznej; 

 ubóstwo, szczególnie na terenach wiejskich, na których doszło do upadku wielu 

gospodarstw; 

 nierówności zawodowe wynikające z płci (duży odsetek bezrobotnych kobiet); 

 bezradność życiową; 

 uzależnienie od alkoholu; 

 niski poziom wykształcenia; 



 

 starzenie się członków społeczności lokalnej. 

Upadek gospodarstw doprowadził do ubóstwa i innych problemów społecznych wielu 

rodzin. 

Duża liczba bezrobotnych kobiet. 

Są osoby, które nie są przygotowane do życia lub mają problem alkoholowy. 

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oceniona została bardzo 

pozytywnie, badani stwierdzili, że jest to instytucja, która działa wyjątkowo prężnie. 

Podkreślono jednak, że zdarza się, że pomoc udzielana jest osobom, które niekoniecznie 

jej potrzebują: 

Należało znaleźć mechanizmy, które pozwoliłyby na lepsze dotarcie do osób, które są 

potrzebujące. Bywa tak, że osoby, które naprawdę potrzebują pomocy, wstydzą się o nią 

poprosić. Trzeba umieć porozmawiać, przekonać, sprawdzić i przywrócić ich 

społeczeństwu. 

Są osoby naciągające instytucje, są to osoby, którym nie należą się pieniądze z zapomogi, a 

je dostają. Trzeba ich sprawniej kontrolować. 

 

Czy baza oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej w Gminie jest wystarczająca? 

Jeśli nie, to jakie elementy należałoby do niej dodać? 

Baza ofert kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych została przez badanych określona jako 

bogata, niektórzy z nich uznali, że jest w pełni wystarczająca. Obiekty sportowe dostępne 

są w każdym sołectwie, udostępnianie są wszystkim mieszkańcom. 

Jest wystarczająca, są kluby i sale sportowe, dyrektorzy uzupełniają, nawet dla dorosłych, 

można pograć w siatkówkę czy koszykówkę. 

Są orliki, inne boiska, nie mamy większych potrzeb. 

Baza kulturalna i sportowa oraz ich oferta są wystarczające, szczególnie w kwestii 

sportowej – prawie w każdej miejscowości jest jakiś obiekt sportowy. W kwestii kulturalnej 

to stale się poprawia. 



 

Zdaniem części badanych, problem stanowi brak aktywności i oddolności ze strony 

mieszkańców. Z kolei inni twierdzą, że mieszkańcy są aktywni, jednak często ich 

inicjatywy blokowane są przez władze Gminy. 

Wyjściowa baza nie jest zła, ale brakuje docenienia i współpracy z członkami społeczności 

lokalnej. Bywa, że oddolne działania mieszkańców są blokowane przez władze gminy. 

Oferta nie jest zła, GOK działa prężnie, ludzie mają ciekawe pomysły. Burmistrz z nimi 

współpracuje, lubi jak coś się dzieje. W dobrym kierunku to idzie. 

Oferta jest wystarczająca, ale jest mała aktywność społeczna. Jest mało organizacji i 

inicjatyw oddolnych, np. jest niewiele Kół Gospodyń Wiejskich. 

Podkreślono brak ośrodka kulturalnego, który wyposażony byłby w salę widowiskową, a 

co za tym idzie umożliwiałby organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, np., 

przedstawień teatralnych. 

Jakie są Pana(i) zdaniem największe niedogodności w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej na terenie Gminy? Gdzie występują? Czy infrastruktura Gminy jest 

dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych? 

Infrastruktura Gminy uznana została za niedostosowaną do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Problem stanowi przede wszystkim brak chodników. W wielu 

miejscach piesi są zmuszeni korzystać z pobocza (jeśli takowe istnieje, co nie jest regułą). 

Wpływa to negatywnie na komfort podróżowania oraz poziom bezpieczeństwa. 

Mamy z tym problem. Nie ma chodników czy ścieżek rowerowych, na to trzeba położyć 

nacisk. Zadbać tym samym o bezpieczeństwo. 

Trzeba wprowadzić udogodnienia dla starszych i młodych – trzeba zrobić chodniki, to jest 

kwestia zapewnienia ludziom bezpieczeństwa. Nie każdy starszy ma kogoś kto go 

przywiezie, odwiezie i się zaopiekuje. Są zdani na siebie, muszą być bezpieczni. 

Nie ma chodników. To jest główna bolączka. Należałoby również poprawić nawierzchnię 

dróg. Nie ma również pobocza. 



 

Do potrzeb mieszkańców niedostosowane są również budynki użyteczności publicznej 

(np. Urząd Gminy) oraz sklepy. Brakuje w nich podjazdów oraz wind. Podkreślono, że 

udogodnienia znajdują się w ośrodku zdrowia oraz w banku.  

Przy ośrodkach zdrowia są wszystkie udogodnienia dla niepełnosprawnych i starszych. 

Najgorzej w sklepach jest. 

Niedostosowane są instytucje, np. Urząd Gminy. 

Budynki należące do Gminy są stare i niedostosowane. 

 

Problemy na terenie Gminy związane są także z utrudnieniami z zakresu mobilności. 

Zwrócono uwagę między innymi na zbyt małą liczbę przewoźników. Przekłada się to na 

pogłębianie problemów w innych sferach, jako przykład wskazano utrudnienia, z którymi 

zmagają się bezrobotni, którzy mają problem z dostaniem się do Urzędu Pracy. 

Problem stanowi transport. Jest tylko jeden przewoźnik, powinno ich być więcej. Np. 

bezrobotni mieszkańcy mają utrudnienia w dojeździe do Urzędu Pracy. 

 

Jakie działania powinny zostać podjęte w celu zapewnienia poprawy jakości życia 

w Gminie (przede wszystkim na terenie wskazanych sołectw)? 

Wśród działań, które należy podjąć na terenie Gminy w celu poprawy jakości życia 

wskazano: 

 dążenie do większej integracji członków społeczności lokalnej; 

 zwiększenie liczby funkcjonujących na ternie Gminy stowarzyszeń; 

 pozyskanie nowych inwestorów; 

 skanalizowanie sołectw, w których nie ma sieci kanalizacyjnej; 

 poprawienie stanu infrastruktury drogowej; 

 wymianę pieców węglowych; 

 usprawnienie połączeń komunikacji publicznej, co spowoduje wzrost mobilności 

mieszkańców, w tym mieszkańców terenów wiejskich. 



 

Należy dążyć do większej integracji w sołectwach. Może gdyby powstały jakieś 

stowarzyszenia. 

Należy wyremontować drogi, utworzyć chodniki. 

Należy dążyć do skanalizowania jak największej części gminy Radłów. 

Remont dróg, utworzenie sieci kanalizacyjnej oraz wymiana pieców. 

Bardzo istotne jest skanalizowanie wszystkich miejscowości. Należy pozyskiwać na to 

pieniądze z zewnątrz. Brak kanalizacji powoduje problemy ekologiczne oraz budzi 

konflikty między osobami, które kanalizację mają, a tymi, którzy jej nie mają. 

Jakie są mocne strony i potencjały wyróżnionych sołectw i całego terenu Gminy? 

Zdaniem badanych mocne strony i potencjały to: 

 położenie Gminy (bliskość Tarnowa i Krakowa, jednocześnie dostęp do lasów, rzek 

i jezior); 

 funkcjonowanie żwirowni, które przynoszą dochód; 

 stopniowe skanalizowanie kolejnych terenów; 

 występowanie wód geotermalnych, wokół których w przyszłości będzie można 

tworzyć inwestycje, a co za tym idzie poszerzać bazę miejsc pracy; 

 możliwa aktywność społeczna mieszkańców; 

 dobry stan środowiska – przede wszystkim czyste powietrze; 

 możliwość rozwijania produkcji żywności ekologicznej; 

 współpraca i brak konfliktów między członkami społeczności lokalnej. 

Mamy dużo żwirowni, mamy z tego jakieś pieniądze. Coraz więcej terenów jest 

skanalizowanych. Należy kanalizować jak najwięcej terenów. 

Potencjałem jest to, że podobszary rewitalizacji leżą blisko siebie, możliwy będzie rozwój 

całego terenu. Może ludzie będą chcieli ze sobą współpracować. 

Możliwa jest aktywność mieszkańców, należy ich jednak do tego zachęcić. 

Mamy wody geotermalne, to jest coś, co może gminę pobudzić. Możliwe, że uda się wokół 

tego utworzyć miejsca pracy. 



 

 

 

Szczegółowy spis zmian wprowadzonych do Gminnego Programu 

Rewitalizacji  

Szczegółowy spis zmian wprowadzonych do Gminnego Programu Rewitalizacji w wyniku 

konsultacji społecznych w wyniku konsultacji społecznych znajduje się w poniższej tabeli: 

Tabela 1 Szczegółowy spis zmian wprowadzonych do Gminnego Programu Rewitalizacji w wyniku konsultacji 

społecznych 

L.p. 

Część dokumentu, 

do której odnosi 

się uwaga (numer 

strony dokumentu, 

część lub obszar) 

Treść uwagi 

(propozycja 

zmian) 

Uzasadnienie 

uwagi 

Uzasadnienie 

Urzędu 

1. 

Powiązanie z 

dokumentami 

strategicznymi 

Należy usunąć 

powiązanie z 

dokumentami na 

poziomie 

regionalnym 

Na podstawie 

rekomendacji 

Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Małopolskiego 

Program 

Rewitalizacji krok 

po kroku – zasady, 

procedury. 

Uwzględniono uwagę. 

2. 

Powiązanie z 

dokumentami 

strategicznymi 

Brak powiązania 

GPR ze Studium 

Uwarunkowań i 

Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Gminy Radłów 

(ewentualne 

wskazanie zakresu 

niezbędnych zmian 

w Studium) 

art. 15 ust. 1 pkt 2 

ustawy 
Uwzględniono uwagę. 



 

3. 

Powiązanie z 

dokumentami 

strategicznymi 

Brak informacji na 

temat konieczności 

(lub jej braku) 

uchwalenia 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

art. 15 ust. 1 pkt 

13b ustawy 
Uwzględniono uwagę. 

4. - 

Brak załącznika 

graficznego 

przedstawiającego 

podstawowe 

kierunki zmian 

funkcjonalno-

przestrzennych 

obszaru 

rewitalizacji 

art. 15 ust. 1 pkt 14 

ustawy 
Uwzględniono uwagę. 

5. 

Lista planowanych 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Proszę zamieścić w 

GPR 

przedsięwzięcie 

dotyczące 

przebudowy i 

rozbudowy Stacji 

Uzdatniania Wody. 

Jest to inwestycja 

infrastrukturalna o 

zasięgu 

ogólnogminnym. 

Nie uwzględniono 

uwagi. Jest to fiszka 

infrastrukturalna, w 

związku z czym 

konieczne byłoby 

ponowne wysłanie 

GPR do opiniowania 

przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony 

Środowiska, co 

wpłynęłoby na 

niewywiązanie się z 

zakładanego terminu 

opracowania GPR.  

6. s. 10 
2 linijka „cechujące 

się” Błąd. Uwzględniono uwagę. 

7. s. 11 
Gmina Rydłów na 

Radłów Błąd. Uwzględniono uwagę. 

8. s. 15 

3 linijka ……w 

wieku 

poprodukcyjnym, 

które w roku …. 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 



 

9. s. 16 

3 linijka od dołu, po 

słowie 

„odremontowany” 

powinna być 

kropka. 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

10. s. 17 

7 linijka brakuje 

„w” …. Które w 

konsekwencji….. 
Błąd. Uwzględniono uwagę. 

11. s. 18 
8 linijka od dołu – 

„niekorzystne” Błąd. Uwzględniono uwagę. 

12. s. 19 

pierwsza linijka o 

Glowie – powinno 

być „sołectwo 

zamieszkują” 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

13. s. 22 

6 linijka, brakuje 

„w”  …..która w 

konsekwencji….. 
Błąd. Uwzględniono uwagę. 

14. s. 26 

tabelka Obszar 

kluczowy I 

„Zawodowa i 

Przedsiębiorczość” 

– brakuje tu chyba 

jakiegoś słowa 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

15. s. 26 

trzeba przesunąć 

Subregionalny 

Program Rozwoju 

niżej do poziomu 

powiatu 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

16. s. 33 

5 linijka - 

….wizytówką 

gminy” albo 

„Gminną” bo jest 

napisane „Gmina” 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 



 

17. s. 33 
10 linijka – 

„rewitalizacyjnych” Błąd. Uwzględniono uwagę. 

18. s. 61 

tabelka przy 

zadaniu nr 2 – jest  

poprawa 

infrastruktury 

drogowej a zadanie 

dot. 

zagospodarowania 

centrum wsi 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

19. s. 67 

zdanie nad tabelką, 

proszę wykreślić 

słowo – 

„przedstawionej” 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

20. s. 86 

przy niektórych 

problemach zdania 

są jakby 

nieskończone i jest 

……, czy tak ma 

być? 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

21. s. 96 

środkowe pole, 

powinno być 

…..analizie danych 

mającej na celu….. 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

22. s. 96 

zadanie nr 2 – 

powinno być raczej 

„powierzchnia 

wybudowanej 

przestrzeni 

rekreacyjnej” 

zamiast parkingów 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

23. Główne Zadanie nr 2 

Sposób oceny i 

miary, wystarczy że 

protokół odbioru 
Błąd. Uwzględniono uwagę. 



 

24. Główne Zadanie nr 3 

Zakres działań – 

remont sali 

widowiskowej 

wraz z zapleczem, 

remont kuchni, 

łazienek, wymiana 

stolarki drzwiowej 

Odbiorcy projektu 

– mieszkańcy wsi i 

całej gminy 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

25. Główne Zadanie nr 4 

Lokalizacja 

projektu – proszę 

dopisać droga nr 

200194K (droga 

koło wału) 

Prognozowane 

rezultaty – 

likwidacja 

utrudnień 

komunikacyjnych – 

jest likwidacyjnych 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

26. Główne Zadanie nr 6 

Opis stanu 

istniejącego – brak 

sieci kanalizacyjnej 

Cele projektu – 

ulicy Glowskiej – 

jest Głowskiej 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

27. 
Główne Zadanie nr 

10 

Lokalizacja 

projektu –działki 

1258 nr (proszę 

wykreślić nr 93) 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

28. Główne Zadanie 11 

Lokalizacja 

projektu – dz. Nr 

1258 
Błąd. Uwzględniono uwagę. 

29. 
Główne Zadania 11 i 

12  

Proszę połączyć w 

jedno 
Są to zadania, które 

dotyczą tego 
Uwzględniono uwagę. 



 

samego obiektu na 

tej samej działce. 

30. 
Komplementarne 

Zadanie 1 

Lokalizacja – 

proszę wpisać 

Biskupice 

Radłowskie, ul. 

Bohaterów 

Września 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

31. 
Komplementarne 

Zadanie 16 

Miejsce realizacji; 

Radłów, Biskupice 

Radłowskie, 

chodniki wzdłuż 

dróg gminnych i 

wojewódzkich 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

32. 
Komplementarne 

Zadanie 9 

Opis stanu 

istniejącego – 

proszę poprawić: 

„wewnątrz 

budynek jest po 

częściowym 

remoncie” 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

33. 
Komplementarne 

Zadanie 11 

Szacunkowy koszt 

– 40 tyś zł 

Czas trwania 

projektu – 2017 – 

2018 

Źródło 

finansowania – 

proszę dopisać 

środki Ministra 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Błąd. Uwzględniono uwagę. 

34. 
Komplementarne 

Zadanie 18 

Podmioty – Gmina 

Radłów, OSP 

Zabawa 
Błąd. Uwzględniono uwagę. 



 

                                                        
2 Dostępne na: https://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-
regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/rewitalizacja/FAQ_rewitalizacja_12092016.pdf [dostęp: 
10.02.2017]. 

35. 

Komplementarne 

zadania nr 2, 3, 4, 6, 

8, 10, 12, 13, 17 

Proszę wykreślić. 

Nie wpisują się w 

GPR, nie mają 

wpływu na 

mieszkańców 

obszaru 

rewitalizacji. 

Uwzględniono uwagę. 

36. 
Lista projektów 

komplementarnych 

Liczba projektów 

komplementarnych 

przekracza liczbę 

projektów 

głównych. 

Nieodpowiednie 

proporcję między 

listami projektów 

komplementarnych 

i głównych. 

Uwzględniono uwagę – 

usunięto z listy 

projektów 

komplementarnych 

przedsięwzięcia nr 2, 3, 

4, 6, 8, 10, 12, 13, 17. 

37. 
Pogłębiona diagnoza 

obszaru rewitalizacji 

Zasięg 

przestrzenny 

wyznaczonych 

obszarów 

rewitalizacji 

obejmuje całe 

sołectwa. 

Tereny rolne 

stanowią 

przeważającą część 

ich powierzchni. 

Sołectwa zostały 

uznane za jednostkę 

podziału Gminy. To w 

podziale na sołectwa 

zebrane zostały 

wskaźniki 

umożliwiające 

dokonanie diagnozy 

stanu poszczególnych 

części Gminy. W 

związku z tym do 

obszaru rewitalizacji 

włączono jednostki w 

takim kształcie. 

Ponadto, za Pytania 

dotyczące opracowania 

programów 

rewitalizacji2:  Aspekt 

społeczny jest 

najważniejszym 

elementem projektów 

rewitalizacyjnych i nie 

może być pomijany w 

żadnej części obszaru 

rewitalizacji. Zatem 



 

tereny niezamieszkałe 

mogą stanowić część 

obszaru/podobszaru 

rewitalizacji(w 

szczególności 

powiązane 

funkcjonalnie z  

terenami 

zamieszkałymi place, 

tereny zielone i inne 

przestrzenie publiczne) 

38. - 

Należy dodać 

informację o 

niezbędnych 

zmianach w 

dokumentach 

strategicznych  

Brak takiej 

informacji. 
Uwzględniono uwagę. 

39. Wizja 
Należy zmienić tryb 

na dokonany. 

Wizja dotyczy 

stanu Gminy po 

zakończeniu 

działań 

rewitalizacyjnych. 

Uwzględniono uwagę. 

40. Kierunki działań Należy poszerzyć. Rozdział nie jest 

pogłębiony. 
Uwzględniono uwagę. 

41. Monitoring Należy poszerzyć. Rozdział nie jest 

pogłębiony. 
Uwzględniono uwagę. 

42. 

Powiązanie z 

dokumentami 

strategicznymi 

Należy dodać 
powiązanie z 
dokumentem  

Strategia 
Rozwiązywania 

Problemów 
Społecznych w 

gminie Radłów na 
lata 2014-2020 

Brak. Uwzględniono uwagę. 



 

43.  
Partycypacja 

społeczna 

Należy dodać 
sposoby włączania 

interesariuszy w 
proces wdrażania i 

monitorowania 
GPR. 

Brak. Uwzględniono uwagę. 

43. - 

Należy dodać 
zbiorczą tabelę 

przedstawiającą 
przybliżony czas 

realizacji 
zakładanych 

przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 

Brak. 

 

 

Uwzględniono uwagę. 

44. Str. 51 
Przybysławach na 

Przybysławicach 
Błąd Uwzględniono uwagę 

45. 

Str. 55, Zakres 

realizowanych 

działań 

Budowa chodników 

w miejscowości 

Radłów na 

Budowa chodników 

w miejscowości 

Radłów i Biskupice 

Radłowskie 

Błąd Uwzględniono uwagę 

46. Str. 59 
Przybysławach na 

Przybysławicach 
Błąd Uwzględniono uwagę 

47. Str.62 
Przybysławach na 

Przybysławicach 
Błąd Uwzględniono uwagę 

48. 
Str.63, Miejsce 

realizacji projektu 

Dz. Nr 2347 na dz. 

Nr 2074 
Błąd Uwzględniono uwagę 

49. Str. 65 
Przybysławach na 

Przybysławicach 
Błąd Uwzględniono uwagę 



 

 

Należy podkreślić, że utworzono podstronę o Gminnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Radłów na lata 2016 – 2026 na stronie internetowej Gminy Radłów 

(http://gminaradlow.pl/samorzad/projekty-ue/gminny-program-rewitalizacji-

na-lata-2016-2026). Umieszczane były tam wszystkie bieżące informacje 

dotyczące prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Ponadto przygotowano 

50. Str.68 
Przybysławach na 

Przybysławicach 
Błąd Uwzględniono uwagę 

51. Str.71 
Przybysławach na 

Przybysławicach 
Błąd Uwzględniono uwagę 

52. 

Str.81, Analiza 

wyników badań 

ankietowych 

Głów na Glów Błąd Uwzględniono uwagę 

53. Str.82, wykres nr 5 
Łęka na Łęka 

Siedlecka 
Błąd Uwzględniono uwagę 

54. 

Lista planowanych 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Zgłoszenie 6 fiszek 

projektowych 

realizowanych na 

terenie sołectwa 

Wał-Ruda 

Brak 

uzasadnienia 

Nie uwzględniono 

uwagi. Są to fiszki 

infrastrukturalne, 

ściśle powiązane ze 

sferą techniczną 

miasta. Konieczne 

byłoby ponowne 

wysłanie GPR do 

opiniowania przez 

Regionalną 

Dyrekcję Ochrony 

Środowiska, co 

wpłynęłoby na 

niewywiązanie się 

z zakładanego 

terminu 

opracowania GPR.  



 

ulotki, plakaty i foldery, dzięki którym informowano mieszkańców o wszystkich 

postępach czy też planowanych formach konsultacji społecznych. Poniżej 

zamieszczono wzór plakatu, który pełnił funkcję informacyjną przed spotkaniem 

warsztatowym: 



 

Rysunek 1 Plakat informujący o spotkaniu warsztatowym w ramach konsultacji społecznych 

 

Źródło: opracowanie własne. 


