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RAPORT 

Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH  

PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

DLA GMINY ŻURAWICA NA LATA 2016 – 2022  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Żurawica, kwiecień 2017 r. 
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I. Wstęp 

Gmina Żurawica opracowała projekt Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2022. Program 

Rewitalizacji jest wieloletnim dokumentem programowym obejmującym działania w pięciu sferach: 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Dokument 

Programu Rewitalizacji ma służyć wyprowadzaniu obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego,  

a także przyczynić się do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju. 

 

II. Przedmiot i cel konsultacji 

Przedmiotem konsultacji był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Żurawica na lata 

2016 – 2022. Konsultacje miały na celu przedstawienie mieszkańcom Gminy Żurawica oraz 

przedstawicielom lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych w/w projektu Programu oraz 

zebranie opinii, propozycji i uwag odnośnie treści dokumentu, w tym przede wszystkim 

proponowanych zadań do realizacji.  

 

III. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 9  października 2015 r.  

o rewitalizacji (Dz.U. z  2015 poz. 1777 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.). 

Konsultacje trwały od dnia 28.02.2017 r. do dnia 29.03.2017 r. 

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. 
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Informacje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Żurawica umieszczono i dystrybuowano następującymi kanałami informacyjnymi:  

 na stronie internetowej http://zurawica-rewitalizacja.pl, 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żurawica http://www.zurawica.biuletyn.net, 

 w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w Urzędzie Gminy 

Żurawica. 

 

 

 

 

Materiały, tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żurawica na lata 2016 – 2022 oraz 

formularz zgłaszania uwag dostępne były:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Rewitalizacja, 

 na stronie internetowej http://zurawica-rewitalizacja.pl, 

 w siedzibie Urzędu Gminy,  ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pokój nr 9  

w godzinach pracy urzędu. 

  

 

http://zurawica-rewitalizacja.p/
http://zurawica-rewitalizacja.p/
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Uwagi i wnioski do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żurawica można było 

składać: 

 w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie 

internetowej Gminy oraz ze strony i przesłać na adres poczty elektronicznej; http://zurawica-

rewitalizacja.pl/zuragmina@wp.pl 

 ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 9 lub telefonicznie pod nr 16 671 

32 32 w godzinach pracy Urzędu Gminy Żurawica. 

 

W ramach konsultacji społecznych w dniu 16 marca 2017 roku o godzinie 16.00  

w Urzędzie Gminy Żurawica odbyło się spotkanie, podczas którego omówiony został projekt 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żurawica na lata 2016-2022. 

 

IV. Przebieg konsultacji 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Żurawica na lata 2016 – 2022 powstał przy aktywnym 

udziale interesariuszy na poszczególnych etapach jego tworzenia. Diagnoza kluczowych problemów 

społeczno-gospodarczych poparta danymi liczbowymi i statystycznymi pozyskanymi m.in. z Urzędu 

Gminy w Żurawicy, uwzględniała również uwagi mieszkańców co do nasilania się zjawisk kryzysowych 

i możliwych do podjęcia działań naprawczych, które przyniosłyby najlepszy, możliwy efekt. 

Szeroki proces uspołecznienia etapu diagnostycznego, a także umożliwienie interesariuszom 

zaproponowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaowocował bardzo małą ilością uwag do 

opracowanego dokumentu.  

Podczas trwania konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji wpłynęły dwa formularze 

zgłoszeniowe zawierające 4 uwagi. 

 

 

 

 

 

http://zurawica-rewitalizacja.pl/
http://zurawica-rewitalizacja.pl/
mailto:zuragmina@wp.pl
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Formularz zawierał następujące uwagi: 

Lp. 
Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga (nr rozdziału, 
strony, treść) 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 

1 Załącznik nr 1 Wykaz 
projektów do Gminnego 
Programu Rewitalizacji – 
obszar nr 5  

Przebudowa drogi gminnej 
od drogi powiatowej nr 
1820 (w kierunku Huczka)  

Obecna nawierzchnia drogi 
pokryta jest starymi płytami,  
w których występują ubytki, które 
powodują niebezpieczeństwo na 
drodze, zmodernizowanie 
nawierzchni znacznie poprawi 
bezpieczeństwo i komfort osób 
korzystających z drogi.  

2 Załącznik nr 1 Wykaz 

projektów do Gminnego 

Programu Rewitalizacji – 

obszar nr 5  

Budowa grzybka 
turystycznego z mapa 
turystyczna gm. Żurawica  
i sołectwa Bolestraszyce  

W gminie Żurawica brakuje 
grzybka turystycznego, budowa 
takiej infrastruktury pozwoli na 
zwiększenie atrakcyjności Gminy 
pod względem turystycznym.  

3 Załącznik nr 1 Wykaz 

projektów do Gminnego 

Programu Rewitalizacji – 

obszar nr 5  

Budowa oświetlenia 
parkowego przy wjeździe 
do hotelu i restauracji Villa 
Bolestraszyce  

W okolicach hotelu i restauracji 
brakuje dostatecznego dobrego 
oświetlenia ulicznego, rozbudowa 
istniejącego oświetlenia 
pozwoliłaby na zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy a także osób 
przybywających stadionu 
sportowego, Arboretum oraz 
hotelu wraz z restauracją.   

4 Załącznik nr 1 Wykaz 

projektów do Gminnego 

Programu Rewitalizacji – 

obszar nr 1, 2, 3 i 4 

Uwzględnić – o ile będzie 
zgoda odpowiednich 
organów  i możliwość – 
planów przebudowy / 
rozbudowy / remontu 
obiektów znajdujących się 
na obszarze rewitalizacji 

Obiekty – budynki podworskie, 
pałac w Maćkowicach oraz 
zespoły parkowo – dworskie, 
wymagają podjęcia pilnych prac 
budowlano – remontowych. 
Renowacja / remont / 
przebudowa tych obiektów 
pozwoli na zachowanie ich 
architektury oraz podniesie 
atrakcyjność turystyczną i 
kulturalną gminy. 

 

Spotkanie konsultacyjne, na którym zaprezentowano Gminny Program Rewitalizacji odbyło się w dniu 

16 marca 2017 roku o godzinie 16.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Żurawicy. 

Najważniejszą częścią spotkania było omówienie i przedyskutowanie projektów rewitalizacyjnych, 

które znalazły się w programie. Po zaprezentowaniu programu rewitalizacji, odbyła się rozmowa na 

temat konkretnych projektów zawartych w programie. W trakcie spotkania podjęto dyskusję, jakie 

działania należy podejmować aby zainteresować mieszkańców i zachęcić ich do udziału w procesie 
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rewitalizacji. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że wskazane przedsięwzięcia są ważne, a ich realizacja 

spowoduje, że atrakcyjność Gminy Żurawica jako terenu turystycznego oraz miejsca zamieszkania 

znacznie wzrośnie. 

W trakcie spotkania przybyli mieszkańcy nie zgłosili żadnych uwag merytorycznych do konsultowanej 

wersji dokumentu,  

 

V. Wyniki konsultacji 

Uwagi zgłoszone podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Żurawica dotyczyły projektów (zadań) rewitalizacyjnych. Po analizie 

niniejszych uwag podjęto decyzję o uzupełnieniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Żurawica na lata 2016 – 2022. Tym samym w Gminnym Programie Rewitalizacji zostały wprowadzone 

uwzględnione zmiany, wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych. 

  

 

 


