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7 lipiec 2016 r. 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHEŁMEK 

 

 

PRZEDMIOT KONSULTACJI: 

 
 „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek"  

 

1. Przedmiot konsultacji społecznych 

2. Interesariusze konsultacji społecznych 

3. Cel konsultacji społecznych 

4. Organizacja i przebieg 

5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 

6. Zgłoszone uwagi 

7. Podsumowanie z przebiegu konsultacji społecznych 

 

1. Przedmiot konsultacji społecznych 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

na obszarze Gminy Chełmek.  

 

2. Interesariusze konsultacji społecznych 

Konsultacje  społeczne skierowane były do mieszkańców i interesariuszy procesu rewitalizacji Gminy Chełmek.  

 

3. Cel konsultacji społecznych 

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania mieszkańcom oraz interesariuszom procesu rewitalizacji Gminy 
Chełmek proponowanego zasięgu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Istniała możliwość zgłaszania uwag i sugestii do treści 
projektu uchwały. 

 

4. Organizacja i przebieg 

Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 23 maja 20116 r. do 24 czerwca 2016 r.  

Konsultacje skierowane były do mieszkańców Gminy Chełmek oraz interesariuszy procesu rewitalizacji z terenu naszej Gminy. Ogłoszenie 

konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Chełmka nr 0050.282.2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zamiaru przeprowadzenia 
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konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek oraz 

projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek w ramach prac 

nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016-2020. Konsultacje poprzedziło również obwieszczenie Burmistrza Chełmka 

z dnia 16 maja br. w przedmiotowej sprawie.  

W tym celu materiały konsultacyjne umieszczone zostały: 

 na stronie www.chelmek.pl/zakładka "Dla mieszkańców", podzakładka „Konsultacje społeczne”, w podzakładce „Program rewitalizacji", jak 
również w zakładce "Miasto i Gmina", podzakładka "Rewitalizacja"; 

  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chełmku, w zakładce ”Konsultacje społeczne"; 

 na profilu Facebook Gminy Chełmek; 

  w formie papierowej w Referacie Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chełmku (biuro nr 9), ul. Krakowska 11. 
Materiały przedłożono również podczas warsztatu w dniu 25 maja 2016 r. oraz debaty społecznej w dniu 9 czerwca 2016 r., które odbyły się  
w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3.  Dodatkowo informacja o konsultacjach została wysłana w formie 
elektronicznej (przy użyciu maili) do wszystkich radnych Rady Miejskiej w Chełmku.  
 
Opinie i uwagi można było zgłaszać: 

 w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (który był do pobrania na stronie internetowej Gminy, www.chelmek.pl, 
zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”). Wypełnione formularze z uwagami należało przesyłać na adres mailowy: 
promocja@chelmek.pl 

 w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który był do pobrania w Referacie Rozwoju UM w Chełmku,  
ul. Krakowska 11. Wypełnione formularze należało składać na Dzienniku Podawczym UM w Chełmku, ul. Krakowska 11; 

 w trakcie trwania warsztatu konsultacyjnego w dniu 25 maja 2016 r. (od 10:00 do 13:00) oraz debaty społecznej w dniu 9 czerwca 2016 r. 
(od 9:00 do 12:00), adresowanych do mieszkańców Gminy Chełmek (miasta i sołectw) oraz interesariuszy projektowanych obszarów 
rewitalizacji. Warsztat i debata społeczna odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, plac Kilińskiego 3 w Chełmku. 
Przedmiotem spotkań było m.in. przedstawienie propozycji zasięgu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie całej 
Gminy.  

 

5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 

Konsultacje społeczne były skierowane do wszystkich mieszkańców naszej Gminy (miasta Chełmek oraz dwóch sołectw), jak również interesariuszy 

procesu rewitalizacji w Gminie. Nie jest zatem możliwe oszacowanie liczby osób uczestniczących w konsultacjach.  

 

6. Zgłoszone uwagi 

Podczas trwających konsultacji zgłoszono łącznie  tylko jedną uwagę w formie ustnej podczas debaty społecznej w dniu 9 czerwca 2016 r. 

 

Zgłoszone uwagi  do części mapowej 

Nr uwagi Część dokumentu, do Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi Odpowiedź 

mailto:promocja@chelmek.pl
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którego odnosi się uwaga 

(nr strony dokumentu, 

nazwa sekcji) 

Uwaga nr 1 Załącznik do uchwały  
w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego 
oraz obszaru rewitalizacji 
na obszarze Gminy 
Chełmek  - mapa obszaru 
rewitalizacji i obszaru 
zdegradowanego;. 

Wniosek o wyłączenie  
z obszaru rewitalizacji fragmentu 
części wschodniej w Bobrku, 
znajdujący się po obu stronach 
ulicy Długiej, zakończony ulicą 
Akacjową.  
 

Przyczyna zgłoszona przez 

mieszkańców związana jest z 

wydzieleniem działek pod 

zabudowę jednorodzinną 

(aktualnie działki częściowo 

sprzedane) oraz północno - 

wschodnia część wskazanego 

terenu od strony ulicy Długiej 

stanowi własność niepubliczną. 

Wnioskowany teren został 
wyłączony z podobszaru 
rewitalizacji.  
 

 

 

7. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych 

Podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

obszarze Gminy Chełmek w dniach od 23 maja 2016 roku do 24 czerwca 2016 r.  wpłynęła jedna uwaga ustna. Zgłoszona  uwaga dotyczyła 

ograniczenia obszaru rewitalizacji, o teren znajdujący się w Bobrku, po obu stronach ul. Długiej, w sąsiedztwie ul. Akacjowej.    

W toku konsultacji zostały zorganizowane dwa spotkania - jeden warsztat w dniu 25 maja 2016 r. oraz jedna debata społeczna w dniu 9 czerwca 

2016 r. Podczas spotkań omawiane były propozycje zasięgu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie całej Gminy.  

Spotkania prowadzili eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. 


