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Wprowadzenie 

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów 

rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom społecznym 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025. 

Przedmiotem niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

społecznych dotyczących projektu dokumentu.  

Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii interesariuszy rewitalizacji na terenie Gminy 

Waganiec na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 

2016-2025. 

Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023). 

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;  

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

Termin konsultacji 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 

2016-2025 przeprowadzone zostały w terminie od 14 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r. 



Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025 wraz  

z załącznikami dostępny był na stronie http://www.waganiec.pl, na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej http://waganiec.biuletyn.net/ oraz w Urzędzie Gminy  

w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

Forma i tryb konsultacji 

Przeprowadzono następujące formy konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025: 

 zbieranie uwag w postaci: 

o papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11,  

87-731 Waganiec, z dopiskiem: konsultacje projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Waganiec na lata 2016-2025”), 

o elektronicznej (wypełniony formularz konsultacji można było przesyłać na adres: 

malgorzata.szatkowska@waganiec.pl lub uzupełnić poprzez link: http://euconsul.pro-

linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=289528&newtest=Y&lang=pl), 

 zbieranie uwag ustnych (w Urzędzie Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec), 

 badanie ankietowe przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej dostępnej pod 

linkiem: http://euconsul.pro-

linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=524688&newtest=Y&lang=pl (uzupełnioną 

ankietę można było również dostarczyć na adres: Urząd Gminy  

w Wagańcu, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec). 



Przebieg konsultacji 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025 został 

opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1023). Konsultacje społeczne pozwoliły zweryfikować na ile propozycje rewitalizacyjne 

odpowiadają na potrzeby interesariuszy. 

Uwagi złożone elektronicznie oraz w formie papierowej 

Interesariusze Rewitalizacji mieli możliwość pobrania kwestionariusza rewitalizacji  

od 14 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r. Wzór formularza konsultacyjnego został 

przedstawiony poniżej: 

Tabela 1  Wzór formularza konsultacyjnego 

Imię i nazwisko  

Nazwa organizacji  

Adres do korespondencji  

E-mail  

Telefon komórkowy  

Zgłaszane uwagi do dokumentu 

Lp. 
Część dokumentu, do której 

odnosi się uwaga (numer strony 
dokumentu, część lub obszar) 

Treść uwagi 
(propozycja zmian) 

Uzasadnienie uwagi 

    
Źródło: opracowanie własne. 

 

W wyniku złożonych uwag wprowadzono następujące zmiany: 

 Poszerzono opis komplementarności problemowej, wskazując na powiązanie pomiędzy 

zdiagnozowanymi problemami, celem rewitalizacji, kierunkami działań, 

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz projektami rewitalizacyjnymi; 

 Do komplementarności międzyokresowej dodano skrócony opis projektów Przyszłość 

przed nami-aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec, 

Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, Lepszy start oraz 

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec; 

 Do dokumentu dodano raporty z konsultacji społecznych; 



 Do dokumentu dodano raport z opiniowania; 

 Poszerzono opis wizji o rok 2023; 

 Dodano wskaźnik realizacji celu dotyczący aktywizacji osób starszych; 

 Dodano opis Komitetu Rewitalizacji; 

 Poszerzono opis wszystkich projektów: 

Tabela 2 Wykaz zmian wprowadzonych w projektach 

Projekt 1.1. Adaptacja i rozbudowa budynku na 
Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w 

Wólnem 

Rozszerzenie opisu projektu i zakresu działań, 
usunięcie informacji o otoczeniu obiektu, 

usunięcie informacji o oferowanym noclegu i 
wyżywieniu, 

1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 160528C 
Waganiec – Wólne 

Rozszerzono opis o spadek liczby osób 
wykorzystujących transport samochodowy 

1.3. Bądź eko! 
Rozszerzenie opisu projektu, dodanie zajęć dla 

dzieci i organizacji konkursów plastycznych 

1.4. Budowa centrum przesiadkowego w 
miejscowości Waganiec 

Rozszerzenie opisu projektu o spadek liczby 
osób wykorzystujących transport samochodowy 

2.1. Gminne Centrum Kultury w Wagańcu 
Rozszerzono opis projektu, nawiązano do 

zdiagnozowanego problemu i kierunku działań 

2.3. Aktywna Mama - Kobieta 
Rozszerzono zakres działania o opiekę nad 
dziećmi kobiet uczestniczących w szkoleniu 

2.4. Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 
Rozszerzono opis projektu, nawiązano do 

zdiagnozowanego problemu 

3.1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w 
Sierzchowie 

Skrócono opis działań infrastrukturalnych 

3.2. Zdrowy duch 
Rozszerzono opis przewidywanych rezultatów 

projektu 

3.3 Rozbudowa dróg polegająca na budowie 
ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na 

terenie Wagańca 

Rozszerzono opis przewidywanych rezultatów 
projektu 

Źródło: opracowanie własne. 

Uwagi złożone ustnie 

W toku konsultacji społecznych nie złożono uwag ustnych. 

Analiza wyników badania ankietowego 

W toku konsultacji społecznych nie wypełniono udostępnionej ankiety. 




