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1. Wprowadzenie
Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777)
istotnym elementem tworzenia i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji jest partycypacja
społeczna. W Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji wskazuje
się potrzebę uwzględniania partycypacji społecznej na czterech etapach: diagnozowania,
programowania, wdrażania oraz monitorowania. Niniejszy Raport z konsultacji społecznych
wpisuje się w pierwszy etap prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, który stanowi
szczegółowa diagnoza stanu kryzysowego w mieście i gminie Ośno Lubuskie.
Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu
konsultacji społecznych projektu uchwały, w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Ośno Lubuskie, a także zaprezentowanie uwag oraz
przedstawienie propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych od mieszkańców Gminy.
1.1. Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.); art. 30
ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 - j.t
ze zm.) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
opracowanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016)
w sierpniu 2016 r.

2. Forma i tryb konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne, dotyczące sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad
działania Komitetu Rewitalizacji przeprowadzono w terminie od 23.02.2017 r. do 25.03.2017 r.
Konsultacje przeprowadzono w formie:


umieszczenia na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji tj. 16.02.2017 r., na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ośno Lubuskie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy, informacji o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu
uchwały, w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu
Rewitalizacji,



spotkania informacyjnego w Ratuszu Miejskim w dniu 24.03.2017 r. o godzinie 16.00,



zbierania uwag i propozycji zmian projektu uchwały w formie formularza
konsultacyjnego, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu. Wypełnione
ankiety i formularze konsultacyjne można było dostarczyć:
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 drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl,
 drogą korespondencyjną na adres: Future Green Innovation S.A. ul. Podole 60, 30-394
Kraków,
 drogą

korespondencyjną

na

adres:

Urząd

Miejski

–

Ratusz

Miejski

ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt
uchwały Komitet Rewitalizacji”,
 bezpośrednio (osobiście) do sekretariatu Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1, 69-220 Ośno
Lubuskie.
Formularz konsultacyjny dostępne był do 25.03.2017 r.:
 w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ośno Lubuskie,
 w Urzędzie Miejskim ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, w godzinach pracy Urzędu.

3. Przebieg spotkania informacyjnego w ramach konsultacji społecznych
Spotkanie informacyjne odbyło się w Ratuszu Miejskim w dniu 24.03.2017 r. o godzinie
16.00.
Zaproszenie wraz z informacją o terminie spotkania zostało zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ośno Lubuskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Celem spotkań informacyjno-konsultacyjnych było przedstawienie przy pomocy prezentacji
multimedialnej:
 zagadnień dotyczących programu rewitalizacji, które wprowadza Ustawa o rewitalizacji

z dnia 9 października 2015 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) oraz Wytyczne
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, opracowane
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) w sierpniu
2016 r.,
 metodologii wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i

Gminy Ośno Lubuskie,
 wskaźników uwzględnionych w delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji,
 wstępnie wyznaczonych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Na spotkanie przybyły 3 osoby. Na spotkaniu interesariusze chętnie zadawali pytania
związane z Gminnym Programem Rewitalizacji, a przede wszystkim dotyczące przedsięwzięć,
które mogą być realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
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4. Wyniki ankietyzacji mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
Opinie na temat konsultowanego projektu uchwały mieszkańcy Miasta i Gminy Ośno
Lubuskie mogli wyrazić również za pośrednictwem anonimowych ankiet (dostępnych w formie
papierowej bądź elektronicznej).
Podczas konsultacji społecznych zebrano łącznie 137 wypełnionych ankiet. Udział w badaniu
wzięły głównie osoby fizyczne. Mieszkańcy Miasta i Gminy dzięki przeprowadzonemu badaniu
ankietowemu mieli możliwość wskazania obszaru, który ich zdaniem powinnam zostać poddany
procesom rewitalizacji. Ponadto dokonali oceny występujących, na wybranym przez siebie,
obszarze problemów w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
oraz środowiskowej. Za obszary, na których występuje koncentracja problemów społecznych
respondenci w przeważającej większości (82%) uznawali Miasto Ośno Lubuskie.
Do problemów społecznych występujących na podawanych przez ankietowanych obszarach
należą bezrobocie, ubóstwo, chuligaństwo, przestępczość, a także niski poziom uczestnictwa w
życiu kulturalnym (np. niewielka liczba mieszkańców, którzy biorą udział w wydarzeniach
kulturalnych - teatralnych, muzealnych, imprezach masowych).
Problemy spoza sfery społecznej to przede wszystkim zły stan techniczny obiektów
budowlanych, w szczególności tych o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej
i zły stan nawierzchni części dróg.
Ponadto istotnym problemem w sferze funkcjonalno-przestrzennej według ankietowanych jest
niska jakość terenów publicznych (np. tereny zielone, parki, skwery, miejsca rekreacyjnowypoczynkowe).
Dodatkowo mieszkańcy mieli możliwość określenia ważności działań, jakie powinien podjąć
samorząd w obrębie wskazanego siebie obszaru, aby poprawić warunki życia mieszkańców całej
Gminy Ośno Lubuskie. Tym samym są to niezwykle istotne uwagi, które Urząd Miejski weźmie
pod uwagę przy opracowywaniu poszczególnych rozwiązań problemów kryzysowych istniejących
w mieście.
Respondenci za jedne z najważniejszych uznawali:


działania na rzecz zapobiegania bezrobociu,



poprawę stanu bezpieczeństwa,



zapobieganie przestępczości (budowa/ modernizacja oświetlenia),



zwiększenie integracji mieszkańców,



poprawa stanu terenów zielonych, rekreacyjnych.
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Uzyskane od interesariuszy informacje zostaną wykorzystane na etapie dalszego opracowywania i
tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie. Szczegółowe
zestawienie wyników ankiet zostanie zawarte w Załączniku nr 1 do Programu Rewitalizacji.

5. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie wskazany w
projekcie uchwały Rady Miejskiej Ośno Lubuskie wyznaczony został w oparciu o szczegółowe
dane statystyczne z zasobów instytucji publicznych Urzędu Miasta Ośno Lubuskie, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, a następnie ich analizę i szczegółową diagnozę
zjawisk kryzysowych, jak i dane, stanowiące wynik uspołecznienia procesu powstawania
Gminnego Programu Rewitalizacji uzgodnień z pracownikami Urzędu Miasta, spotkań
konsultacyjnych oraz przeprowadzonego badania ankietowego mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Pozwoliło to na zdiagnozowanie kluczowych problemów w sferach społecznej, gospodarczej,
technicznej i funkcjonalno-przestrzennej. Trafność dokonanej diagnozy obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji potwierdza również nie zgłoszenia żadnych uwag podczas trwających
konsultacji społecznych.
Podsumowując obszar rewitalizacji stanowi obszar obejmujący część Miasta Ośno Lubuskie
zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym. Na wskazanym powyżej obszarze rewitalizacji
prowadzone będą działania rewitalizacyjne. Należy jednak podkreślić, że ustanowienie obszaru
rewitalizacji nie oznacza, że na pozostałych terenach nie będą realizowane działania o charakterze
rewitalizacyjnym. Poprzez inne źródła finansowania i programy miejskie będą prowadzone dalsze
działania związane z niwelowaniem zidentyfikowanych i zgłoszonych przez mieszkańców
problemów społecznych oraz infrastrukturalnych. Będzie to dotyczyło przede wszystkim obszaru
zdegradowanego Gminy Ośno Lubuskie.

6. Wnioski
Biorąc pod uwagę, iż w trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi do projektu
uchwały Rady Miejskiej Ośno Lubuskie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, które nie zmieniają jego treści. Zostanie on przedstawiony Radzie Miejskiej w
niezmienionej formie.
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Załącznik 1

KONSULTACJE SPOŁECZNE – ANKIETA
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY OŚNO LUBUSKIE
NA LATA 2016-2023

Dotyczy obszaru rewitalizacji
1. Proszę określić Pana/Pani związek z obszarem rewitalizacji. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
miejsce zamieszkania
miejsce pracy
miejsce nauki dzieci
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
miejsce rekreacji, wypoczynku
klient/ konsument
Inne:
2. Jak ocenia Pan/Pani poniższe czynniki, wpływające na warunki życia mieszkańców w obszarze
rewitalizacji? Proszę zaznaczyć odpowiednie miejsce, gdzie: 1–bardzo źle, 2–źle, 3–dostatecznie, 4–dobrze, 5–
bardzo dobrze.
Czynniki funkcjonowania

1
2
Sfera społeczna

3

4

5

Sytuacja na rynku pracy
Dochody uzyskiwane przez
mieszkańców
Aktywność i zaangażowanie
mieszkańców w sprawy lokalne
Dostępność opieki przedszkolnej
Dostępność opieki żłobkowej
Poziom edukacji i oferta zajęć
pozalekcyjnych w szkołach
podstawowych oraz gimnazjach
Dostępność i zróżnicowanie
oferty kulturalnej i spędzania
czasu wolnego
Bezpieczeństwo publiczne
Funkcjonowanie systemu pomocy
społecznej w mieście
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Sfera gospodarcza
Przedsiębiorczość mieszkańców
Dostępność do handlu i usług na
terenie miasta
System wsparcia mikro i małej
przedsiębiorczości na terenie
miasta
Sfera techniczna, przestrzenno-funkcjonalna i środowiskowa
Dostępność i stan infrastruktury
technicznej: budynków
mieszkalnych i dróg
Zagospodarowanie i estetyka
przestrzeni publicznych
Baza sportowa i rekreacyjnowypoczynkowa
Stan środowiska naturalnego i
zanieczyszczenia powietrza
3. Jakich pięć najważniejszych efektów, według Pana/Pani, powinno zostać osiągniętych na obszarze
rewitalizacji? Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi stawiając „x”
Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją
Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej
Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych
Pozyskanie inwestorów zewnętrznych
Rozwój mikro i małej przedsiębiorczości
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych
Poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej
Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej
Wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców
4. Proszę podać jeden teren/ budynek/ przestrzeń na obszarze rewitalizacji, który Pana/Pani zdaniem
powinien być poddany działaniom rewitalizacyjnym w pierwszej kolejności.

5. Których elementów zagospodarowania według Pana/Pani brakuje na obszarze rewitalizacji? Można
zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Miejsc parkingowych
Placów zabaw dla dzieci
Siłowni na wolnym powietrzu
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Skwerów z zielenią i ławkami
Stacji dla rowerów miejskich
6. Jakie wydarzenia powinny być częściej organizowane przez miasto, w których chętnie brałby Pan /
brałaby Pani aktywny udział? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Lokalne święta, rocznice
Sezonowe przedstawienia, występy artystyczne
Akcje społeczne (np. prozdrowotne)
Festiwale żywności, produktów regionalnych, kulinarne
Plenerowe spotkania np. pikniki
Meetingi sportowe
7. Jakie działania powinno podjąć miasto w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na obszarze
rewitalizacji? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Zwiększenie systemu monitoringu miejskiego
Wymiana oświetlenia w najbardziej niebezpiecznych miejscach
Akcje społeczne i edukacyjne np. poznaj swojego dzielnicowego, telefon wsparcia
Modernizacje dróg
8. Jakiego rodzaju działania według Pana/Pani powinny zostać podjęte w celu poprawy jakości życia w
mieście? Proszę o wskazanie propozycji działań oraz miejsca ich realizacji na obszarze rewitalizacji.

Metryczka
1. Płeć:
Mężczyzna

Kobieta

2. Wiek w latach:
18-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60 i więcej

3. Wykształcenie:
brak wykształcenia

niepełne podstawowe

zasadnicze zawodowe

średnie i policealne

podstawowe

gimnazjalne

wyższe

4. Aktywność zawodowa:
uczę się/studiuję
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jestem emerytem/rencistą
poszukuję pracy
prowadzę działalność gospodarczą
pracuję w sektorze publicznym
pracuję w sektorze prywatnym
nie pracuję i nie poszukuję pracy
5. Które ze zdań najlepiej określa Pana/Pani odczucia dotyczące poziomu życia Pana/Pani rodziny?
żyje nam się dostatnio
jakoś sobie radzimy
żyjemy przeciętnie
dość trudno jest nam przeżyć
bardzo trudno jest nam przeżyć
Dziękujemy za udział w badaniu !
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PROJEKT

UCHWAŁA NR…
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia…
w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Miasta i Gminy Ośno Lubuskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z poźn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.) Rada Miejska
w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
w granicach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która
określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz uznaje za zadanie
własne Gminy koordynowanie i realizację procesu rewitalizacji, prowadzonej na podstawie
Gminnego Programu Rewitalizacji, dla którego opracowania niezbędne jest wcześniejsze dokonanie
delimitacji obszarów kryzysowych, istnieje konieczność wyznaczenia obszaru na którym
podejmowane będą interwencje z zakresu rewitalizacji.
Rewitalizacja

stanowi

proces

wyprowadzania

ze

stanu

kryzysowego

obszarów

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej

społeczności,

przestrzeni

i

gospodarki,

skoncentrowane

terytorialnie

i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji Rada Gminy, z własnej inicjatywy albo na
wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może w drodze uchwały wskazać obszar
zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, wyznaczony na podstawie diagnozy potwierdzającej
spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia.
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno
Lubuskie opracowano diagnozę zjawisk kryzysowych w oparciu o wskaźniki określone w Ustawie
o rewitalizacji (art. 10).
Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczony został obszar zdegradowany Miasta i
Gminy Ośno Lubuskie……………………………………
Obszar wyznaczony do rewitalizacji może stanowić, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji,
maksymalnie 20% obszaru Gminy oraz być zamieszkały przez maksymalnie 30% mieszkańców.
Obszar rewitalizacji stanowi…
Podjęcie uchwały pozwoli na podjęcie prac przygotowawczych do zrealizowania
kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdiagnozowanym obszarze rewitalizacji Gminy
Zaleszany, wymagającym szczególnego wsparcia. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji stanowi zakończenie pierwszego etapu prac nad opracowaniem Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016-2023.

