Rewitalizacja
Gminy
Bukowina
Tatrzańska
RAPORT Z OTWARTEGO SPOTKANIA
warsztatu konsultacyjnego, w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska
na lata 2016 – 2022

1. Podstawowe informacje o spotkaniu
Warsztat konsultacyjny, w ramach konsultacji społecznych projektu
TYTUŁ/TEMAT Uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przyjęcia
spotkania
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata
2016-2022.
W ramach
Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na
projektu
lata 2016-2022
Data spotkania 7 lutego 2017 r. g.11.00
Miejsce
Wiejski Dom Kultury „Walusiówka”, ul. Wspólna 7a, Leśnica.
spotkania
Interesariusze procesu, w tym mieszkańcy gminy Bukowina
Uczestnicy/ki
Tatrzańska
 Ekspert FRDL MISTiA ds. konsultacji społecznych:
Moderator/ka
- Małgorzata Rudnicka
Przedstawiciele Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, w tym:
 Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska – Stanisław Łukaszczyk,
Inne obecne
osoby
 radni,
 przedstawiciele jednostek gminnych.
1) Zapoznanie uczestników spotkania z treścią Gminnego Programu
Cele
Rewitalizacji.
2) Wprowadzenie ewentualnych korekt do zapisów GPR.
Prezentacja, zajęcia warsztatowe (technika: world cafe), dyskusja
Metoda
moderowana.
Autor/ka
Małgorzata Rudnicka
raportu

2. Przebieg spotkania
Kolejne otwarte spotkanie w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, dotyczyło
konsultacji społecznych Projektu Uchwały Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016-2022.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele całej gminy, w tym radni, sołtysi, liderzy organizacji
pozarządowych.
Części spotkania:
a) Przywitanie uczestników przez Pana Stanisława Łukaszczyka – Wójta Gminy
Bukowina Tatrzańska, krótkie wystąpienie moderatorki – Małgorzaty Rudnickiej –
przedstawiającej plan, cele i metody prowadzenia warsztatu konsultacyjnego.
b) Prezentacja: analiza dokumentu GPR – przegląd całości zawartości, szczegółowe
omówienie najważniejszych części tj.
 Metodologia prac nad GPR
 Podobszary rewitalizacji
 Kluczowe wyzwania dla obszaru rewitalizacji
 Wizja, cel główny, cele rewitalizacji i kierunki działań
 Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych
 Wskaźniki produktów i rezultatów
 Ramy finansowe i źródła finansowania
 Harmonogram realizacji GPR
 System zarządzania i wdrażania GPR
 Partnerstwo i partycypacja
c) Praca warsztatowa nad opisami przedsięwzięć.
 Zadaniem uczestników było zapoznanie się z treścią i wniesienie ewentualnych
wniosków/uwag do zapisów.
 Dyskusja nt. uwag i wniosków, przede wszystkim do zawartych w programie opisów
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
 Zebranie
propozycji
ewentualnych
zmian
zapisów/
wniosków/uwag
do znajdujących się w GPR opisów przedsięwzięć.
 Uczestnicy spotkania mieli możliwość dyskusji na temat całej zawartości Gminnego
Programu Rewitalizacji
d) Zamknięcie spotkania, podziękowanie uczestnikom za udział, zaproszenie na drugie
spotkanie, w ramach konsultacji społecznych GPR, w dniu 14 lutego 2017 r. oraz
zachęcenie do dalszego zapoznawania się z GPR dla Gminy Bukowina Tatrzańska
i składania ewentualnych dalszych wniosków, uwag i opinii w trakcie trwania okresu
konsultacji.

WNIOSKI/UWAGI DO OPISÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA NA
LATA 2016-2022 - Zgłoszone w czasie konsultacji z mieszkańcami w dniu 7 lutego 2017 r.

Nr uwagi
Uwaga nr 1

(spotkanie
konsultacyjne nr 1)

Uwaga nr 2

(spotkanie
konsultacyjne nr 1)

Część dokumentu,
do którego odnosi się uwaga
(numer strony dokumentu,
nazwa sekcji)
6. WIZJA STANU OBSZARU
REWITALIZACJI PO
PRZEPROWADZENIU
REWITALIZACJI (str.94)

7. CELE REWITALIZACJI I
KIERUNKI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCE
ELIMINACJI LUB
OGRANICZENIU

Treść uwagi/opinii/propozycji
Poprawa treści (nowy zapis):
Gmina Bukowina Tatrzańska, a w szczególności
rewitalizowane obszary, stanowi przestrzeń
harmonijnego rozwoju gospodarczego, opartego o
lokalne zasoby i potencjał mieszkańców, w tym,
coraz mocniej docenianego dziedzictwa
niematerialnego Podhala. Aktywni mieszkańcy
podejmują współpracę na rzecz poprawy jakości
życia we wspólnocie lokalnej, odniesieniu do
wartości, chętnie się spotykają, działają na swoją
rzecz, w oparciu o kreowaną wspólnie przestrzeń
spotkań, w tym w instytucjach kultury. Aktywność
jednoczy i daje możliwość włączenia w życie
społeczności lokalnej, uwzględniając możliwości i
potrzeby różnych grup wiekowych oraz osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
Poprawa treści (skorygowany zapis):
Podniesienie poziomu integracji i aktywności
mieszkańców jako elementów włączenia

Uzasadnienie uwagi
Lepsze brzmienie i zrozumienie
sentencji.

Lepsze brzmienie i zrozumienie
sentencji.

NEGATYWNYCH ZJAWISK,
ZDIAGNOZOWANYCH
NA OBSZARZE
REWITALIZACJI (str.94)

Uwaga nr 3

(spotkanie
konsultacyjne nr 1)

Uwaga nr 4

(spotkanie
konsultacyjne nr 1)

8.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA
PLANOWANE DO REALIZACJI
W RAMACH GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI
WEDŁUG STRUKTURY CELÓW
Komponent 3:Sieć kultury i
aktywności dla integracji,
zdrowia i spotkań
W opisie: PLACE SPOTKAŃ
(str.99)
8.1. j.w.
Kierunek 2.4:
Poprawa warunków dla
rozwoju turystyki w oparciu
o lokalne dziedzictwo
materialne.

społecznego oraz zmniejszenie zróżnicowania
przestrzennego poziomu życia na obszarze
rewitalizacji. Poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych, w
tym integrujących miejsc i oferty dla różnych grup
wiekowych. Aktywizacja mieszkańców, wspieranie
rozwoju gospodarczego w kontekście posiadanych
zasobów dziedzictwa z uwzględnieniem istniejących
dysproporcji rozwojowych, podejmowanie działań na
rzecz poprawy kapitału społecznego, ochrony
środowiska naturalnego i wzmocnienia
bezpieczeństwa mieszkańców.
Po drugiej kropce (przy wymienianiu elementów
Uzupełnienie planowanej
małej architektury) dopisać scena (np. przenośna)
infrastruktury zgodnie z
oczekiwaniami interesariuszy
obszarów rewitalizacji

Gmina Bukowina Tatrzańska jest członkiem Konieczność wprowadzenia
Lokalnej Grupy Działania LGD SPISZ-PODHALE, a poprawnych informacji
nie (tak jest w tekście) Podhalańskiej Lokalnej
Grupy Działania)

Uwaga nr 5

(spotkanie
konsultacyjne nr 1)

Uwaga nr 6

(spotkanie
konsultacyjne nr 1)

Opis przedsięwzięcia:
PLAN – DZIAŁANIE - ROZWÓJ
8.2.CHARAKTERYSTYKA
PRZEDSIĘWZIĘĆ
PODSTAWOWYCH
PP.2 Sieć aktywności i kultury
11.1 OPIS STRUKTURY
ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ
GPR

Partnerzy:
Powinno być: Stowarzyszenie Aktywna LeśnicaGroń (jest: Stowarzyszenie Aktywna Leśnica);
Powinno być: Związek Podhalan, Oddz. GrońLeśnica (jest: Związek Podhalan O. Leśnica )

Konieczność wprowadzenia
poprawnych informacji

Drugi akapit:
Jako jednostka organizacyjna Gminy wymienione
jest: Bukowiańskie Centrum Kultury, a BCK nie jest
jednostka organizacyjną Gminy. Zatem poprawnie
będzie wymienić wszystkie pozostałe jednostki i na
końcu dopisać : oraz Bukowiańskie Centrum
Kultury.

Konieczność wprowadzenia
poprawnych informacji

Załączniki
1) Lista obecności na spotkaniu (w posiadaniu Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska)
2) Prezentacja ze spotkania

