ZAŁĄCZNIK NR 4.4.
do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2023
KONSULTACJE SPOŁECZNE
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA
2017-2023

Raport z ponownych konsultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ośno Lubuskie
na lata 2017-2023 oraz z konsultacji społecznych zmiany
uchwały Nr XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 30.03.2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy
Ośno Lubuskie
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1. Wprowadzenie
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2023 był już
poddany konsultacjom społecznym w terminie od 28.11.2017r. do dnia 21.12.2017r., po których
został opracowany raport z ich przebiegu. Po zakończonych konsultacjach do projektu
dokumentu zostały wprowadzone zmiany m.in. dotyczące podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych – dotychczasowe przedsięwzięcia inwestycyjne zostały rozbudowane
o działania o charakterze społecznym. Ponadto wprowadzono inne zmiany w dokumencie tj.
min.: zostały na nowo określone cele rewitalizacji oraz przyporządkowane im kierunki działań,
wprowadzono zmiany do dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, rozbudowany
został system monitoringu o dodatkowe wskaźniki oraz wprowadzono zmiany do załącznika nr
3 programu tj. do „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji.
Niniejszy Raport z konsultacji społecznych wpisuje się w końcowy etap prac nad
Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Ośno Lubuskie. Celem niniejszego dokumentu
jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji społecznych projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ośno Lubuskie na
lata 2017-2023, oraz z konsultacji społecznych zmiany uchwały Nr XVI/167/2017 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30.03.2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie, w tym podanie
informacji o czasie i miejscu ich przeprowadzenia oraz odniesienie się do zgłoszonych uwag.
Zgodnie z art. 6 ust.7 ustawy o rewitalizacji (Dz.U z 2017r., poz. 1023 z późn. zm.)
niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje się informację
podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i
omówienie jej przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 w/w ustawy–
również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich.

1.1. Podstawa prawna
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U z 2017r., poz. 1023 z późn. zm.)
oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r., poz.
1875 ze zm.).
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1.2. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno
Lubuskie na lata 2017-2023 wraz z załącznikami (projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ośno Lubuskie) oraz projekt zmiany uchwały
Nr XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30.03.2017r. w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno
Lubuskie.
Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom rewitalizacji ww. projektów
dokumentów oraz zebranie opinii, propozycji i uwag.

1.3.Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Do uczestnictwa w konsultacjach społecznych uprawnieni byli interesariusze
rewitalizacji:
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.

1.4.Termin konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 05.03.2018r do 28.03.2018r.
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1.5. Formy i tryb konsultacji
Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie:
1) Zbierania uwag i wniosków w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza uwag
(załącznik nr 1). Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą elektroniczną na adres
e-mail Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim: sekretarz@osno.pl wpisując w tytule
„Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ośno Lubuskie
na lata 2017-2023”,
2) Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie
uwag i opinii na temat projektu dokumentu – spotkanie odbyło się w dniu 15.03.2018r.
w Ratuszu,
3) Zbierania uwag ustnych: w budynku Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1,
69-220 Ośno Lubuskie
Dokumenty poddane konsultacjom społecznym tj.: Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Ośnu Lubuskie na lata 2017-2023 wraz z załącznikami, projekt zmiany uchwały Nr
XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30.03.2017r. w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie, formularz
uwag, dostępne były:
 w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugosnolubuskie/,
 w Urzędzie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, w
godzinach pracy Urzędu.
Informację o konsultacjach społecznych zamieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem
konsultacji tj. 26 lutego 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ośno
Lubuskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Również na 7 dni przed terminem
spotkania konsultacyjnego powiadomiono o planowanym spotkaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta i Gminy Ośno Lubuskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
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Rycina 1. Dokumenty upublicznione w czasie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta i Gminy Ośno Lubuskie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
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Rycina 2. Treść obwieszczenia w sprawie ponownych konsultacji społecznych
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Rycina 3. Informacja o planowanym spotkaniu w ramach konsultacji społecznych
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2. Przebieg konsultacji społecznych
W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne formularze z uwagami
ani w formie elektronicznej, ani papierowej. Nie wpłynęły też żadne uwagi ustne.
Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 15.03.2018r., o godz. 13.00 w Ratuszu
Miejskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie w „Sali Rajców”. Na spotkanie przybyło 6 osób.
Na spotkaniu konsultacyjnym omówiono wszystkie dokumenty poddane konsultacjom
społecznym, a w szczególności omówiono wprowadzone zmiany do projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji w stosunku do projektu dokumentu, który był poddany wcześniejszym
konsultacjom społecznym tj. w dniach od 28.11.2017r. do 21.12.2017r. m.in. zmiany dot.
podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Spotkanie zakończone zostało panelem
dyskusyjnym. W trakcie spotkania nie wpłynęły żadne uwagi dot. przedstawionych
dokumentów.

3. Wnioski
W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące materiałów
poddanym konsultacjom, wobec powyższego w projektach dokumentów nie wprowadzono
żadnych zmian wprowadzonych w wyniku konsultacji społecznych.
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Załącznik 1
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017 – 2023
1. Informacje o Zgłaszającym (obowiązkowo)
Imię i Nazwisko
Adres do korespondencji (e-mail)
Telefon/fax.
Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
a) Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim: sekretarz@osno.pl wpisując w tytule „Konsultacje
społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 20172023”.
b) Pocztą na adres: Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie

2. Zgłaszane uwagi, wnioski oraz sugestie do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Ośno Lubuskie na lata 2017 – 2023

Lp.

Część dokumentu do
którego odnosi się
uwaga
(projekt dokumentu,
projekt uchwały)

Obecny zapis

Propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

1.

2.

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016r., poz. 922).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania.
……………………………………………………..
/podpis/
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