Raport z konsultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na
lata 2016-2023
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1. WPROWADZENIE
Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programów
rewitalizacji w gminie. Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji
z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Dobra oraz zaprezentowanie uwag,
które wpłynęły od mieszkańców.
2. PRZEDMIOT KONSULTACJI
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców gminy Dobra na temat projektu
opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016 – 2023.
3. PODSTAWA PRAWNA
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 11 ust.3 w związku z art. 6 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), uchwały
Nr LIII-426/14 Rady Gminy Dobra z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dobra.
4. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH
Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli:
 mieszkańcy gminy;
 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze;
 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 organy władzy publicznej;
 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
5. TERMIN KONSULTACJI
Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016 - 2023
przeprowadzono w terminie od 13 października 2016 roku do 13 listopada 2016 roku.

6. FORMA I TRYB KONSULTACJI
Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji prowadzone były w formie:
 uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz
konsultacji,
 uwag ustnych,
 spotkania konsultacyjnego
Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@gminadobra.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dobra,
34-642 Dobra 233 lub pozostawić w Urzędzie Gminy w Dobrej w terminie 13.10.2016 r. do
13.11.2016 r.
Informacje i wyjaśnienie były udzielane przez członków Zespołu Projektowego, który także
przyjmował w godzinach pracy urzędu.
7. PRZEBIEG KONSULTACJI
Podczas trwania konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji nie wpłynęły żadne
ankiety konsultacyjne, ani żadne formularze zgłaszania uwag. Ze strony Urzędu Gminy
natomiast wpłynął ustny wniosek o zmianę struktury i układu dokumentu. Spotkanie
konsultacyjne, na którym zaprezentowano Gminny Program Rewitalizacji odbyło się 13
października 2016 r. (czwartek ) o godz. 10.45 w budynku Remizy OSP Dobra. Spotkanie
prowadził Pan dr Michał Kudłacz. W spotkaniu wzięło udział łącznie 33 mieszkańców gminy.
W trakcie spotkania radni z Jurkowa pytali szczegółowo o projekty przewidziane dla tego
sołectwa. Bezpośrednio po zadaniu pytania udzielono odpowiedzi, wskazując na projekty
przypisane do podobszaru Jurków. W dalszej części padły propozycje projektów
zwracających uwagę na rozwój tzw. „ścieżek pamięci”, czyli ważnych historycznie miejsc,
które wymagają ekspozycji oraz potrzeby remontu infrastruktury edukacyjnej w Gminie
Dobra. Dalej, uczestnicy pytali o pomysł na wykorzystanie budynku Urzędu Gminy Dobra
oraz parku i o nowe funkcje, które mogłyby zostać wykreowane dzięki działaniom
rewitalizacyjnym. Nikt jednak z uczestników nie zaproponował formalnie wykluczenia żadnej
z propozycji projektów, nikt też nie dodał nowych pomysłów innych, niż wskazane powyżej.
Uczestnicy zostali poinformowani o możliwości składania swoich pomysłów poprzez ankietę
na miejscu podczas spotkania oraz za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy Dobra. W
toku dyskusji, kilka osób w ramach rozmów indywidualnych przekazało wypełnione ankiety,

kilka innych przekazało swoje propozycje w formie ustnej. Dotyczyły one m.in. budowy
placu zabaw, remontów szkół, działań mających na celu ekspozycję kultury i dziedzictwa
historycznego gminy.
8. UWAGI USTNE
Telefonicznie i osobiście w Urzędzie Gminy Członkowie Zespołu Projektowego udzielali
zainteresowanym mieszkańcom wyjaśnień. Zgłaszano propozycje działań w ramach GPR. Nie
wpłynęły żadne zastrzeżenia co do treści dokumentu.
9. UWAGI ZGŁASZANE NA ETAPIE KONSULTACJI
W czasie trwania konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Dobra nie wpłynęły żadne formularze uwag. W czasie spotkania konsultacyjnego
złożono 4 ankiety.

