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1. Wprowadzenie 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z 

późn. zm.) istotnym elementem tworzenia i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji jest 

partycypacja społeczna. W Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji wskazuje 

się potrzebę uwzględniania partycypacji społecznej na czterech etapach: diagnozowania, 

programowania, wdrażania oraz monitorowania. Niniejszy Raport z konsultacji społecznych 

wpisuje się w końcowy etap prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 

2015-2025. 

Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu 

konsultacji społecznych projektu uchwały, w sprawie przyjęcia Gminnego programu Rewitalizacji 

Gminy Świlcza na lata 2015-2025, a także zaprezentowanie uwag i opinii od interesariuszy 

rewitalizacji. 
  

1.1. Podstawa prawna 
 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.); 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 Rozwoju (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) w sierpniu 2016 r.  
 

2. Forma i tryb konsultacji społecznych 

 

Konsultacje społeczne, projektu uchwały, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025 przeprowadzono w terminie od 27.06.2017 r. do 

27.07.2017 r.  

Konsultacje przeprowadzono w formie: 

 umieszczenia obwieszczenia nr 88.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 

r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady 

Gminy w Świlczy w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Rewitalizacji Gminy 

Świlcza na lata 2015-2025 na stronie internetowej Gminy Świlcza oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Świlcza, 

 spotkania informacyjnego w dniu 17.07.2017 r., 

 zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do przyjmowania uwag była Pani Edyta 

Goclon, Urząd Gminy Świlcza, w godzinach pracy Urzędu. 

 zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć: 
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 drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl, 

 drogą korespondencyjną na adres: Future Green Innovations S.A. ul. Podole 60, 

30-394 Kraków, 

 drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, 

 bezpośrednio (osobiście) do sekretariatu Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 

Świlcza 168 w godzinach pracy Urzędu. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025 i formularz 

konsultacyjny dostępne były do 27.07.2017 r.: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świlcza w zakładce konsultacje społeczne, 

 w Urzędzie Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 w godzinach pracy Urzędu. 
 

3. Przebieg spotkania informacyjnego w ramach konsultacji społecznych 

 

Spotkania informacyjne odbyło się zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Świlcza w dniu 

17.07.2017 r. w budynku Urzędu Gminy Świlcza. 

Celem spotkania informacyjno-konsultacyjnych było przedstawienie: 

 przyjętych celów rewitalizacyjnych, kierunków działań,  

 listy planowanych przedsięwzięć,  

 a także możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Unijnych, jak i Programów 

Krajowych. 

Uczestnicy zapoznali się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025 oraz formularzem zgłaszania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Na tym etapie interesariuszami rewitalizacji byli pracownicy Urzędu Gminy 

Świlcza, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji oraz mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji. Na spotkaniu nie zostały wniesione żadne uwagi pisemne, dotyczące projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025. 

 
 

4. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 
 

Na podstawie zgłoszonych uwag pisemnych, wniesionych za pomocą formularza 

konsultacyjnego, podczas konsultacji społecznych dokonano korekty planowanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w następującym zakresie: 

 zmiany okresu realizacji wybranych przedsięwzięć, 

 zmiany szacunkowych kosztów wybranych przedsięwzięć,  

 dodano 7 przedsięwzięć do przedsięwzięć podstawowych oraz 5 przedsięwzięć do 

przedsięwzięć uzupełniających,  
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 uzupełniono zakres planowanych działań dotyczących przedsięwzięć podstawowych i 

uzupełniających. 

Poza zmianami wymienionymi powyżej Urząd Gminy Świlcza wprowadził nieznaczne 

korekty stylistyczne i interpunkcyjne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza 

na lata 2015-2025. 
 

5. Podsumowanie 
 

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie konsultacji społecznych wpłynęły uwagi dotyczące projektu 

uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Świlcza na lata 2015-2025 zostanie on przedstawiony Radzie Gminy Świlcza w zmienionej formie.



 

                                                  

Załącznik 1 
 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 
 

do projektu 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025 
 

1. Informacje o Zgłaszającym 

Imię i Nazwisko  

Adres do korespondencji(e-mail)  

Telefon/fax.  

 
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym 

formularzu. Konieczne jest wypełnienie punktu 1. 

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl lub listownie na adres: Future Green Innovations S.A. ul. 

Podole 60, skr. 62, 30-394 Kraków lub na adres: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, 

z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu  Rewitalizacji” do dnia 

27.07.2017 r.  

2. Zgłaszane uwagi, wnioski oraz sugestie do projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025 

Lp. 

Część dokumentu do 
którego odnosi się uwaga  

(projekt Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

na lata 2015-2025) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

1.     

2.     

3.     

 
 


