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Skawina, 24 maja 2016 r. 
 
 

Raport z konsultacji społecznych 
 

Przedmiot konsultacji: 
„Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina” 
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I. Przedmiot konsultacji społecznych 
 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był: 
 projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina; 

 
II. Podmiot konsultacji społecznych 

 
Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy i interesariusze obszaru Gminy Skawina. 
 

III. Cel konsultacji społecznych 
 
Jednym z kluczowych elementów opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru rewitalizacji (OR) na terenie 
gminy. W związku z tym celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania mieszkańcom oraz interesariuszom terenów Gminy Skawina 
proponowanego zasięgu obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru rewitalizacji (OR), z możliwością zgłaszania uwag i sugestii. 
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IV. Organizacja i przebieg 
 

Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 06 kwietnia do 06 maja 2016 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Skawina nr 59.2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zamiaru przeprowadzenia konsultacji społecznych a także Obwieszczeniem Burmistrza z dnia 30 marca w tej samej 
sprawie. 
 
Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców i interesariuszy obszaru Gminy Skawina. W tym celu materiały 
konsultacyjne zostały umieszczone: 
 na stronie www.gminaskawina.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, w podzakładce „Program rewitalizacji”; 
 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, w zakładce ”Zamówienia publiczne i ogłoszenia”, w podzakładce „Ogłoszenia różne”; 
 na profilu Facebook Gminy Skawina; 
 w formie papierowej w Biurze Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2; 
 Przedłożone w trakcie warsztatu i debaty w ramach konsultacji, które odbyły się w dniu 12.04.2016 r. w Radziszowie oraz w dniu 19.04.2016 r. w Skawinie. 
 
Informacja o trwających konsultacjach społecznych była rozpowszechniana w formie informacji na stronie internetowej gminy, na profilu Facebook’owym gminy, Obwieszczenia 
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina umieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz w formie papierowej w gablocie 
urzędowej. Dodatkowo informacja o konsultacjach była wysyłana mailowo do radnych Rady Miejskiej w Skawinie, Przewodniczących Zarządów Osiedli miasta Skawina, 
Sołtysów, jednostek organizacyjnych gminy, szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw z Gminy Skawina. 
 
Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularz  Zgłaszania Uwag możliwy do pobrania ze strony www.gminaskawina.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” podzakładce 

„Program rewitalizacji” lub do odebrania w Zespole ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, który można było przesłać pocztą elektroniczną na adres rewitalizacja@gminaskawina.pl, pocztą 
tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców urzędu, Rynek 14. Wzór  Formularza Zgłaszania Uwag stanowi załącznik do raportu. Dodatkowo uwagi były zbierane 

podczas spotkań w formie warsztatu i debaty w ramach konsultacji w formie ustnej. 
 

W toku konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania. Pierwsze w formie warsztatu konsultacyjnego w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie w dniu 12.04.2016 r. oraz 
debaty społecznej w Sali obrad Ratusza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie dnia 19.04.2016 r.. Przedmiotem spotkań było przedstawienie propozycji zasięgu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, prezentacja wskaźników, które posłużyły do wyznaczenia tych obszarów, jak również zebranie uwag i sugestii do przedłożonego 
projektu uchwały. 
 

V. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 
 

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru Gminy Skawina. 
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VI. Zgłoszone uwagi 

 
 
Podczas trwających konsultacji zgłoszono jedną uwagę w formie ustnej. 
 
 
Zgłoszone uwagi: 
 

Nr uwagi 

Część dokumentu,  
do którego odnosi 
się uwaga (numer 
strony dokumentu, 
nazwa sekcji) 

Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi Odpowiedź 

Uwaga nr  1 Załącznik nr 1 do 
projektu uchwały w 
sprawie wyznaczenia 
obszaru 
zdegradowanego oraz 
obszaru rewitalizacji na 
terenie Gminy 
Skawina; Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Mapy obszaru 
rewitalizacji i obszaru 
zdegradowanego;  
 

Należy uporządkować 
numerację obszarów 
zdegradowanych i rewitalizacji. 

Pozwoli to na lepszą prezentację obszarów 
zdegradowanych i rewitalizacji na tle całego 
obszaru Gminy Skawina. Dodatkowo ułatwi 
operowanie dokumentem w toku realizacji 
Programu. 

Uwaga uwzględniona 
 
Zastosowana numeracja zwiększa czytelność 
materiału mapowego. 
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VII. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych  

 
 
Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina zgłoszono jedną 
uwagę w formie ustnej, która dotyczyła załącznika mapowego do uchwały. W toku konsultacji zostały zorganizowane dwa spotkania, warsztat konsultacyjny w Dworze 
Dzieduszyckich w Radziszowie  w dniu 12.04.2016 r. oraz debata społeczna w Sali obrad Ratusza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie dnia 19.04.2016 r.. Podczas spotkań 
omawiane były propozycje granic obszarów, prezentacja wskaźników, które posłużyły do wyznaczenia tych obszarów  a także treść projektu uchwały. Spotkania prowadzili 
eksperci Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. 
 


