INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT.
PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SĘKOWA NA
LATA 2016 - 2022
Dn. 19 marca 2017 roku Wójt Gminy Sękowa, działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9
października 2015 r. o rewitalizacji opublikował na stronie BIP Urzędu Gminy oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji.
Do informacji o rozpoczęciu konsultacji dołączono:



Projekt konsultowanego dokumentu,
Formularz konsultacyjny w wersji edytowalnej, wraz z informacją o dostępności
formularza w wersji papierowej w Urzędzie Gminy.

W informacji Wójt Gminy określił formy i terminy prowadzenia konsultacji, tj.:






Spotkanie otwarte z mieszkańcami miejscowości Sękowa (27 marca 2017
r.)
Spotkanie z młodzieżą (30 marca 2017 r.)
Spacer studyjny (30 marca 2017 r.)
Spotkanie otwarte z mieszkańcami miejscowości Ropica Górna (4 kwietnia
2017 r.)
Przesyłanie uwag w postaci elektronicznej i pocztą tradycyjną przy pomocy
formularza konsultacyjnego

Dobór terminów pozwolił na pozostanie w zgodzie z wymogami ustawowymi, tj:



Poinformowanie interesariuszy rewitalizacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o
sposobach i terminach realizacji poszczególnych form konsultacji społecznych,
Zagwarantowanie interesariuszom rewitalizacji minimum 30 dni od momentu
poinformowania o poszczególnych terminach na zgłaszanie uwag pisemnych.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE
Spotkania przebiegły zgodnie z następującym scenariuszem:







Przywitanie mieszkańców,
Przedstawienie głównych założeń rewitalizacji,
Przedstawienie
deficytów
społecznych,
gospodarczych,
środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, zdiagnozowanych w poszczególnych
podobszarach rewitalizacji,
Przedstawienie celów GPR i głównych projektów rewitalizacyjnych i dyskusja nad
każdym projektem,
Informacja o sposobie przesyłania uwag do GPR.

Spotkania prowadzone było w języku zrozumiałym, z
multimedialnej.

wykorzystaniem prezentacji

1. Sękowa
W ramach spotkania omawiano projekty rewitalizacyjne dedykowane podobszarowi
rewitalizacji w Sękowej.
Zgłoszone przez mieszkańców potrzeby (Sękowa):





Rozbudowa boiska sportowego w kompleksie Szkoła, UG, remiza OSP, Przedszkole
Uruchomienie lokalnej telewizji internetowej – Sękowa TV
Budowa w kompleksie sportowym obok szkoły w Sękowej skate parku
Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych

2. Ropica Górna
W ramach spotkania omawiano projekty rewitalizacyjne dedykowane podobszarowi
rewitalizacji w Ropicy Górnej.
Zgłoszone przez mieszkańców potrzeby (Ropica Górna):







Boisko do "siatki"
Miejsce rekreacji, plaża nad brzegiem rzeki
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży
Zakup pomocy naukowych i doposażenie przedszkola
Stworzenia kąpieliska na Sękówce
Doposażenie "Fitness Parku"

SPACER STUDYJNY / SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z MŁODZIEŻĄ
W spacerze studyjnym i spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyły dzieci i młodzież z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej, a także nauczyciele. Omawiano szczegóły dotyczące
przede wszystkim projektu nr 1 w Gminnym Programie Rewitalizacji, tzn. Podniesienie
jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno-edukacyjnego
w miejscowości Sękowa.
W trakcie spaceru dokonano przeglądu m.in.:




Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z otoczeniem,
Budynku Urzędu Gminy wraz z otoczeniem,
Terenu, na którym planowana jest budowa boiska.

WNIOSKI
I
UWAGI
KONSULTACYJNEGO:

ZGŁASZANE

PRZY

POMOCY

FORMULARZA

Zadanie: Budowa budynku usługowo-wielofunkcyjnego
Lokalizacja: Siary 10

Zakres:
Celem projektu jest budowa budynku wielofunkcyjnego, który przyczyni się do ulepszenia
życia mieszkańców poprzez organizację usług cateringowych, posiłków żywnościowych w
placówkach szkolnych, organizacji imprez okolicznościowych dla społeczności lokalnej,
organizacji usług turystycznych poprzez zapewnienie miejsc noclegowych w 6 pokojach z
węzłem sanitarnym.
Projekt ten przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w obrębie gminy Sękowa przez
zatrudnienie (co najmniej 2-3 osób) oraz poprawi standard życia mieszkańców poprzez
wykonywane usługi.
Komentarz: Projektu nie uwzględniono w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
Wynika to z faktu, iż budowa planowana jest poza obszarem rewitalizacji. Projekty takie
mogą być realizowane, jednak jedynie w wyjątkowych okolicznościach, tzn. w przypadku gdy
nie ma możliwości realizacji zadań w obszarze rewitalizacji, lub gdy projekt jednoznacznie
jest nakierowany na poprawę sytuacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wydaje
się, że na projekcie skorzystają przede wszystkim mieszkańcy miejscowości Siary.
Zadanie: Wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem
Lokalizacja: Owczary
Zakres:
Prace potrzebne do realizacji zadania to budowa placu, zagospodarowanie terenu, budowa
ławeczek dla rodziców.
Projekt jest konieczny, dlatego że w miejscowości nie ma placów zabaw, a w innych
miejscowościach takie place są. Efekty projektu to zagospodarowanie wolnego czasu dzieci,
spotykanie sie z rodziną, bezpieczna zabawa. Projekt przyczyni sie do rozwiązania problemów
związanych z dojazdem do innych miejscowości na plac zabaw gdyż w godzinach
popołudniowych nie ma autobusu, a nie wszyscy mogą jeździć samochodami.
Komentarz: Projektu nie uwzględniono w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
Wynika to z faktu, iż budowa planowana jest poza obszarem rewitalizacji. Nie ma możliwości
uzasadnienia, że projekt będzie wpływał przede wszystkim na poprawę sytuacji mieszkańców
obszaru rewitalizacji.

Zadanie: Boisko sportowe położone w sołectwie Małastów
Lokalizacja: Małastów
Zakres:
Małastów jest sołectwem, na którego terenie znajdują się dwa wyciągi narciarskie. Obiekty te
będą w kolejnych latach rozbudowywane i modernizowane pod kątem całorocznego
wykorzystania. Dodatkowo poszerzyła się i nadal będzie się poszerzać baza noclegowa na
terenie sołectwa. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego stworzy wspólny produkt
turystyczny spójny z istniejącymi i mającymi powstać atrakcjami turystycznymi. Oferta
wypoczynku w obiektach agroturystycznych i hotelowych położonych na terenie sołectwa
będzie tym samym bogatsza, co przełoży się na ilość turystów przybywających na
wypoczynek. Instalacja wymienionej w projekcie infrastruktury była konsultowana z
mieszkańcami sołectwa Małastów (szczególnie z jej młodszą częścią) i uzyskała pełne
poparcie. Na obecną chwilę stadion posiada plac zabaw dla najmłodszych, nowe bramki na
boisku piłkarskim oraz duża wiatę grillową z miejscem na ognisko. Teren boiska i placu
zabaw jest intensywnie wykorzystywany przez młodzież i najmłodszych mieszkańców
Małastowa, a wiata jest od niedawna miejscem częstych spotkań integracyjnych
mieszkańców a także turystów. Korzyści to: rozwój turystyk i związane z tym zwiększenie
atrakcyjności regionu i całej Gminy, zwiększenie świadomości mieszkańców, co do zdrowego
trybu życia- przez propagowanie ruchu na świeżym powietrzu, integracja i zacieśnianie więzi
między młodszym i starszym pokoleniem. Zatrzymanie młodzieży na terenie Gminy przez
stworzenie nowych miejsc pracy w rozrastającej się infrastrukturze turystycznej.
Komentarz: Projektu nie uwzględniono w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
Wynika to z faktu, iż budowa planowana jest poza obszarem rewitalizacji. Nie ma możliwości
uzasadnienia, że projekt będzie wpływał przede wszystkim na poprawę sytuacji mieszkańców
obszaru rewitalizacji.

