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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 Programu.  

 

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 28 sierpnia 2018 r. do 26 września 2018 r. 

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

był na stronie http://www.waganiec.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

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

  



Forma i tryb konsultacji 

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025: 

 zbieranie uwag w postaci: 

o papierowej (uwagi dostarczone mogły być 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 należało przesłać na adres: 

malgorzata.szatkowska@waganiec.pl lub uzupełnić poprzez link. Link do formularza 

zamieszczony był na stronie internetowej: http://www.waganiec.pl), 

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

Waganiec), 

 badanie ankietowe przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej (link do 

formularza zamieszczony był na stronie internetowej: http://www.waganiec.pl), 

uzupełnioną ankietę można było również dostarczyć na adres: Urząd Gminy w 

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

 

Przebieg konsultacji 

Na 7 dni przed konsultacjami, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.) dnia 20 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy 

Waganiec zawiadomił o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025. Konsultacje społeczne projektu Programu pozwoliły 

zweryfikować, na ile propozycja Urzędu Gminy i Wójta odpowiada na potrzeby interesariuszy. 



Uwagi złożone elektronicznie oraz w formie papierowej 

Interesariusze Rewitalizacji mieli możliwość pobrania kwestionariusza rewitalizacji  

od 28 sierpnia 2018 r. do 26 września 2018 r. Wzór formularza konsultacyjnego został 

przedstawiony poniżej: 

Tabela 1  Wzór formularza konsultacyjnego 

Informacje o zgłaszającym 

Imię i nazwisko  

Nazwa organizacji  

Adres do korespondencji  

E-mail  

Telefon kontaktowy  

 

Zgłaszane uwagi do dokumentu 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi 

    

Źródło: opracowanie własne. 

 

Za pośrednictwem formularza nie zgłoszono żadnych uwag. 

 

Uwagi złożone ustnie 

Zgłoszone zostały następujące uwagi: 

L.p. 

Część dokumentu, 

do której odnosi się 

uwaga (numer 

strony dokumentu, 

część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 
Odpowiedź na 

uwagę 

1. 

Obszar 

zdegradowany i 

obszar rewitalizacji;  

Cele rewitalizacji i 

kierunki działań   

Należy uporządkować listę 

przestrzeni zdegradowanych. 

W tabeli znajduje się zbyt duża 

liczba przestrzeni. 

Uwzględniono 

uwagę. 



2. 
Cele rewitalizacji i 

kierunki działań 

Należy poprawić wartości 

wskaźników monitorowania 

realizacji założonego celu 

rewitalizacji.  

Wskazane wartości dotyczące 

pieców na paliwa stałe oraz 

odsetka osób korzystających z 

pomocy społecznej mogą być 

niemożliwe do osiągnięcia, należy 

więc wskazać takie wartości, które 

zostaną osiągnięte dzięki realizacji 

projektów rewitalizacyjnych.   

Uwzględniono 

uwagę. 

3. 
Lista przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

W tabeli projektów należy 

wskazać, czy projekt dotyczy 

sołectwa czy gminy Waganiec 

Z powodu tej samej nazwy gminy i 

jednego z obszarów rewitalizacji, 

zapis może być niezrozumiały. 

Uwzględniono 

uwagę. 

4. 
Lista przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Do projektu 1.2. należy dodać 

zapis, że projekt będzie 

kontynuowany w kolejnych 

latach.  

Projekt będzie kontynuowany w 

kolejnych latach, jednak  z 

powodu braku informacji na 

temat nazwy projektu, jego 

wytycznych, kwoty 

dofinansowania oraz liczby 

mieszkańców, którzy będą mogli 

skorzystać z dopłaty, nie jest 

możliwe umieszczenie go na liście 

projektów.   

Uwzględniono 

uwagę. 

5. 
Lista przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

W projekcie 1.3. należy zwiększyć 

wartość wskaźnika dotyczącego 

liczby uczestników szkoleń. 

Wyliczono, że z projektu skorzysta 

większa liczba osób niż 

przewidziano. 

Uwzględniono 

uwagę. 

6. 
Lista przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

W projekcie 2.1. należy zmienić 

nazwę wskaźników produktu i 

rezultatu. 

W związku ze zmianą źródła 

finansowania, konieczna jest 

zmiana wskaźników. 

Uwzględniono 

uwagę. 

7. 
Lista przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

W projekcie 2.6.  należy zwiększyć 

wartość wskaźników. 

Wyliczono, że z projektu skorzysta 

większa liczba osób niż 

przewidziano, zwiększy się także 

liczba osób, które w wyniku 

działania uzyskają kwalifikacje. 

Uwzględniono 

uwagę. 

8. 

Szacunkowe ramy 

finansowe w 

odniesieniu do 

głównych i 

uzupełniających 

projektów 

rewitalizacyjnych 

Należy zmienić stopień 

dofinansowania z środków LGD 

projektu 1.1.. 

Przewidziana dla Gminy Waganiec 

kwota dofinansowania jest 

mniejsza niż ta założona w 

projekcie dokumentu. 

Uwzględniono 

uwagę. 

9. 

Szacunkowe ramy 

finansowe w 

odniesieniu do 

głównych i 

uzupełniających 

projektów 

Należy zmienić źródło 

finansowania projektu 2.1. 

Brak możliwości finansowania 

projektu z pieniędzy LGD 

powoduje potrzebę zmiany źródła 

finansowania. 

Uwzględniono 

uwagę. 



  

rewitalizacyjnych 

10. 

System 

monitoringu, oceny 

skuteczności działań 

i system 

wprowadzania 

zmian 

Należy poprawić wartości 

wskaźników monitorowania 

realizacji założonego celu 

rewitalizacji.  

Wskazane wartości dotyczące 

pieców na paliwa stałe oraz 

odsetka osób korzystających z 

pomocy społecznej mogą być 

niemożliwe do osiągnięcia, należy 

więc wskazać takie wartości, które 

zostaną osiągnięte dzięki realizacji 

projektów rewitalizacyjnych.   

Uwzględniono 

uwagę. 



Analiza wyników badania ankietowego 

Ankiety wypełnione zostały przez dwóch Interesariuszy. Wyniki badania przedstawione są 

poniżej. 

 

Jak ocenia Pan/ Pani projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 

2016-2025? 

Jeden z uczestników badania ocenił projekt Programu „zdecydowanie dobrze”, natomiast 

drugi – „zdecydowanie źle”. 

Wykres 1 Jak ocenia Pan/ Pani projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jakie Pana/ Pani zdaniem należy wprowadzić zmiany w projekcie Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025? 

Zdaniem uczestnika badania, który przy poprzednim pytaniu zdecydował się ocenić projekt 

Programu negatywnie, należy więcej uwagi poświęcić rozwojowi okolicznych wsi. Należy 

jednak zaznaczyć, że Program Rewitalizacji w pierwszej kolejności dotyczy obszarów 

najbardziej zdegradowanych, które wyznaczone zostały na podstawie przeprowadzonej 

delimitacji. 

„Należy zadbać BARDZIEJ o okoliczne wioski”. 

  

11
Zdecydowanie dobrze

Zdecydowanie źle



Czy zaproponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne odpowiadają na zdiagnozowane problemy 

mieszkańców obszarów rewitalizacji? 

Jeden z respondentów badania uznał, że zaproponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

odpowiadają na zdiagnozowane problemy mieszkańców obszarów rewitalizacji, drugi zaś – że 

nie odpowiadają. 

Wykres 2 Czy zaproponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne odpowiadają na zdiagnozowane problemy mieszkańców 
obszarów rewitalizacji? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Inne opinie i propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji 

Obu respondentów badania chciałoby większej liczby spotkań i możliwości wypowiedzenia 

własnych opinii oraz zgłoszenia potrzeb. 

„Częstsze spotkania władzy gminy z mieszkańcami. Nie tylko sołtysi mają coś do powiedzenia. 

Mieszkańcy chętnie też się wypowiedzą.” 

„Słuchajcie co mówią mieszkańcy, a nie urzędnicy.” 

11
Tak

Nie


