Raport z konsultacji społecznych
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów na lata
2017 – 2023
oraz
projektu uchwały w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad
działania Komitetu ds. Rewitalizacji

przeprowadzonych w terminie
od 8 września 2017 r. do 30 września 2017 r.

Janów, 06.10.2017 r.

I. Wstęp

Gmina Janów opracowała Gminny Program Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017 – 2023.
Program Rewitalizacji jest wieloletnim dokumentem programowym obejmującym działania
w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej
i technicznej. Dokument Programu Rewitalizacji ma służyd wyprowadzaniu obszarów
rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także przyczynid się do tworzenia warunków
zrównoważonego rozwoju.

II. Przedmiot i cel konsultacji

Przedmiotem konsultacji był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów na lata
2017 – 2023 oraz projektu uchwały w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad
działania Komitetu ds. Rewitalizacji.
Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom1 rewitalizacji ww. projektu
Programu oraz projektu Uchwały oraz zebranie opinii, propozycji, uwag odnośnie treści
dokumentu, w tym przede wszystkim proponowanych zadao do realizacji

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz
właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w
tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe,
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1,
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

III. Przebieg konsultacji

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia
9 października 2015 roku (Dz. U. Z 2015r. Poz. 1777).
Informacja na temat konsultacji społecznych została przekazana w obwieszczeniu Wójta
Gminy Janów i zamieszczona dnia 1.09.2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej gminy Janów. Konsultacje właściwe prowadzone były w dniach 8
września 2017 – 30 września 2017 r. przy użyciu trzech form tj.:


w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na
stronie
internetowej
Gminy),
który
należy
przesład
na
adres
mailowy: gmina@janow.pl



ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 1 w godzinach pracy Urzędu.



W trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 11 września 2017 roku.

III. Zgłoszone uwagi.

Poniżej znajduje się zestawienie uwag, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych wraz
z odniesieniem się do ewentualnych proponowanych przez mieszkaoców zmian w podziale
na formy konsultacji społecznych:
1. Uwagi zgłoszone w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy –

w ramach tej formy konsultacji wpłynęły następujące uwagi:
a. Wprowadzenie
zadania
związanego
z
modernizacją,
termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ulicy Klonowej.

w

tym

b. Dodanie zadao na listę projektów uzupełniających:
 Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub
placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia
młodszego;
 Budowanie poczucia lokalnej tożsamości poprzez m.in. edukację
regionalną, wydawnictwa własne oraz gamifikowanie produktów
turystycznych i edukacji.

2. Uwagi zgłoszone ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Janów – w ramach

tej formy konsultacji społecznych wpłynęła następująca uwaga:
 Zmiana zapisów dotyczących fiszki projektowej nr 1 w kierunku prowadzenia
działao kulturalnych i społecznych. Dodatkowo wprowadzono jako element
zadania termomodernizację budynku oraz instalację monitoringu wokół
budynku.
3. Uwagi zgłoszone w trakcie spotkania konsultacyjnego – w przeprowadzonym

spotkaniu, realizowanym w ramach konsultacji społecznych wzięło udział łącznie
10 interesariuszy (mieszkaoców, przedstawicieli instytucji społecznych, publicznych
itp.) zainteresowanych tematyką rewitalizacji. W ramach tej formy konsultacji
społecznych wpłynęły następujące propozycje zmian do dokumentu Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Janów:
a. Wprowadzenie zmian w fiszce projektowej
zagospodarowania terenu na miejsce edukacyjne.

nr

3,

dotyczących

b. Koniecznośd wprowadzenia zadao na listę podstawową, w tym:


Rozwój oferty kulturalnej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego dla
różnych grup wiekowych;



Podejmowanie działao mających na celu kształtowanie i rozwijanie
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz
kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo
edukacyjno-zawodowe dla uczniów;



Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.



Rozwój oferty edukacji matematyczno-informatycznej dla dzieci i
młodzieży;



Realizacja szkoleo i kursów skierowanych do osób dorosłych, które z
własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze
umiejętności ICT i znajomości języków obcych oraz programów walidacji i
certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i
języków obcych.



Poprawa jakości przestrzeni publicznych, w tym m.in. remont placu Jana Pawła II
w Janowie.



Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez rozwój sieci gazowej;

c. Wzmocnienie roli instytucji kultury, jako jednostek realizujących zadania
w programie Rewitalizacji.

W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag dotyczących Uchwały w sprawie
wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

IV. Podsumowanie z przebiegu konsultacji

Konsultacje społeczne pozwoliły na dopracowanie inwestycji, które zostały zaplanowane
w ramach Programu Rewitalizacji. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały wprowadzone do
Programu Rewitalizacji.
Aktywnośd mieszkaoców i różnych grup interesariuszy w proces opracowywania dokumentu
oraz jego konsultacji pozwala mied nadzieję na aktywne włączenie się tych grup także w
proces realizacji Programu. Warto nadmienid, iż grupy mieszkaoców, stowarzyszenia czy
przedsiębiorcy również mają możliwośd pozyskiwania funduszy z różnych źródeł, czym mogą
wypełniad również zapisy Programu Rewitalizacji.

