Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały
konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Ćmielów na lata 2016–2025, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji
uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.
Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 24.01.2017 r. do dnia 23.02.2017 r.
w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze
można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@cmielow.pl wpisując w tytule
„Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne
– projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pok. 10 lub 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie
w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie
głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które
odbyło się 01.02.2017 r. o godz. 11:00 w Domu Kultury im. W. Gombrowicza
w Ćmielowie.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, w pok. 10 lub 11 w godzinach
pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych
ww. projektu dokumentu, zamieszczono co najmniej 7 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem konsultacji, tj. 17.01.2017 r. w następujących formach:
- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.cmielow.pl),
- na stronie internetowej Gminy Ćmielów (www. cmielow.pl, w zakładce Ogłoszenia/
Gminny Program Rewitalizacji),
- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
w Ćmielowie.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji
dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025, dostępne były od 24.01.2017 r.:
– w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40,
27-440 Ćmielów w pokoju nr 10 lub 11, w godzinach pracy Urzędu;
– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ćmielów
(www.cmielow.pl, w zakładce Ogłoszenia/Gminny Program Rewitalizacji) oraz
na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.cmielow.pl).
Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie
z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 01.02.2017 r. o godz. 11:00 w Domu
Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie. Uczestniczyło w nim 10 osób.
Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru
rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele
rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy
podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które
zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.
Następnie dyskutowano nad możliwościami pozyskania wsparcia finansowego i aplikowania
o środki zewnętrzne z działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w ramach
RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.
W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęły 2 uwagi
i/lub wnioski zgłoszone przez 2 osoby. Wszystkie uwagi i/lub wnioski podpisane były
czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, dlatego
zostały rozpatrzone. Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Burmistrz Ćmielowa.
Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz
z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem
do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.
W związku ze specyfiką zgłoszonych uwag uzupełniono i poprawiono projekt
dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025.
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Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025

Lp.

Zgłaszający

Część dokumentu
do którego odnosi
się uwaga

Obecny zapis

Propozycja zmiany
wraz z uzasadnieniem

Stanowisko
wraz z uzasadnieniem

W przedsięwzięciu nr 9 dodanie punktu nr 5 w kolumnie
„Charakterystyka tematyczna przedsięwzięcia”:

1.

Magdalena
Trzcińska

Tabela 12
Charakterystyka
uzupełniających
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych,
str. 80-83

Przedsięwzięcie nr 9:
„Tworzenie produktów
turystycznych
bazujących na tradycjach
ceramicznych
oraz dziedzictwie
kulturowym i naturalnym
Ćmielowa.”

„5) Wykorzystanie potencjału obszaru Natura 2000 w celu
przyciągnięcia ruchu turystycznego na teren gminy
poprzez stworzenie warunków dla turystów - miłośników
przyrody, ornitologów, fotografów, uczniów szkół, itp.
– do korzystania z walorów obszaru; w tym zapewnienie
możliwości obserwacji gatunków flory i fauny
charakterystycznych dla tego obszaru poprzez stworzenie
infrastruktury turystycznej, na przykład ścieżki
dydaktycznej do pieszej wędrówki, stanowisk
obserwacyjnych (pomostów i wieży obserwacyjnej),
tablic informacyjnych, kładek.”
Obszar Natura 2000 posiada konkretny potencjał.
Służy on nie tylko ochronie przyrody, ale przy umiejętnym
wykorzystaniu może stać się magnesem przyciągającym
szczególny typ turystów. Wykorzystanie walorów
turystycznych obszaru Natura 2000 mogłoby doprowadzić
do intensyfikacji ruchu turystycznego i rozbudowy
bazy turystycznej w gminie.

Uwaga została uwzględniona.
Zapis zmieniono w zaproponowany
sposób.
W związku z tym, że GPR zawiera
charakterystykę pozostałych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych
(wskazanie obszaru tematycznego,
zagadnień istotnych z punktu
widzenia potrzeb obszaru
rewitalizacji) w odniesieniu
do kierunków działań służących
realizacji celów rewitalizacji
– istnieje możliwość ujęcia
wskazanych przedsięwzięć
realizujących kierunki działań
przede wszystkim w sferze
środowiskowej i społecznej.
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W przedsięwzięciu nr 2 dodanie punktu nr 4 w kolumnie
„Charakterystyka tematyczna przedsięwzięcia”:

2.

Barbara
Trzcińska

Tabela 12
Charakterystyka
uzupełniających
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych,
str. 80-83

Przedsięwzięcie nr 2:
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i zagrożonych
marginalizacją poprzez
integrację społeczną,
aktywizację zawodową
(w tym podnoszenie
kwalifikacji zawodowych),
wsparcie rodzin,
osób starszych
i niepełnosprawnych oraz
zagrożonych ubóstwem.”

„4. Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez:
4.1. Stworzenie im stałego miejsca ich regularnych
spotkań (np. dom dziennego pobytu, cykliczne spotkania
seniorów).
4.2. Organizowanie cyklicznych warsztatów, podczas
których seniorzy mogliby zyskać nowe umiejętności
i rozwijać swoje zainteresowania (np. obsługa komputera,
warsztaty kulinarne, lekcje rysunku/ malarstwa/ fotografii,
lekcje tańca, klub dyskusyjny przy Bibliotece Publicznej).”
4.3. Stworzenie punktu doradczo-informacyjnego
dedykowanego seniorom, gdzie uzyskaliby pomoc
i poradę na temat codziennych problemów (porady
prawne, konsumenckie, ułatwienie im kontaktu
ze „złotą rączką”, itp.).
„Zapewnianie udziału w życiu społecznym seniorom
oraz osobom niepełnosprawnym” jest wymienione w
dokumencie kilkukrotnie jako jedna ze zidentyfikowanych
potrzeb w zakresie przezwyciężania zjawisk kryzysowych
w sferze społecznej (str. 55, punkt 5; str. 61, pkt. 2; str. 64,
kierunek działania 1.1). Jednak w dalszej części
dokumentu liczba konkretnych inicjatyw skierowanych
do seniorów jest stosunkowo niewielka: 1) str. 66
– likwidacja barier architektonicznych w Domu Kultury;
2) w nazwie uzupełniającego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego nr 2, str. 80 jest mowa o wsparciu osób
niepełnosprawnych i starszych, jednak nie jest
jednoznacznie powiedziane jak to będzie się odbywać.

Uwaga została uwzględniona.
Zapis zmieniono w następujący
sposób:
„5) wsparcie osób starszych
i niepełnosprawnych, przez m.in.:
- stworzenie stałego miejsca ich
regularnych spotkań
w budynku Domu Kultury;
- organizowanie cyklicznych
warsztatów, podczas których
seniorzy mogliby zyskać
nowe umiejętności i rozwijać
swoje zainteresowania
(np. obsługa komputera,
warsztaty kulinarne, lekcje
rysunku/malarstwa/fotografii,
lekcje tańca, klub dyskusyjny
przy Bibliotece Publicznej;
- stworzenie w ramach Punktu
Wsparcia Rodziny możliwości
uzyskania przez seniorów
pomocy i porad na temat
codziennych problemów
(porady prawne,
konsumenckie, itp.)”.
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Stosunkowo niewielka liczba inicjatyw skierowanych
do osób starszych (często niepełnosprawnych) wydaje się
być niewystarczająca w kontekście zmian
demograficznych (starzejące się społeczeństwo i znaczna
liczba seniorów w stosunku do liczby dzieci/młodzieży).

