Konsultacje społeczne
Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Bukowina Tatrzańska
Bukowina Tatrzańska,
07.02.2017 i 14.02.2017
Małgorzata Rudnicka

Cele spotkania
1) Zapoznanie uczestników spotkania z treścią
Gminnego Programu Rewitalizacji.
2) Wprowadzenie ewentualnych korekt do zapisów
GPR.
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REWITALIZACJA
To proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego
programu rewitalizacji.
(Ustawa o rewitalizacji, art.2.1)

Program rewitalizacji jest wypracowywany przez
samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu o
diagnozę lokalnych problemów: społecznych,
gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych,
technicznych i środowiskowych. Prace nad
przygotowaniem programu, bądź jego aktualizacją, jak
również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na
współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym
szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji,
innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i
organizacjami pozarządowymi.

OFERTA
FRDL MISTiA

Spis Treści
Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Bukowina Tatrzańska
na lata 2016 - 2022
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WIZJA (po rewitalizacji……)
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, którego
są nośnikami Mieszkańcy, cieszący się wzajemnie swoją aktywnością
i podejmujący 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 oraz aktywność,
która jednoczy i daje możliwość włączenia w życie społeczności
lokalnej, w tym z uwzględnieniem możliwości i potrzeb różnych grup
wiekowych oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji.
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CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCE
ELIMINACJI LUB OGRANICZENIU NEGATYWNYCH
ZJAWISK, ZDIAGNOZOWANYCH NA OBSZARZE
REWITALIZACJI
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CEL GŁÓWNY GPR:
Podniesienie poziomu integracji i aktywności mieszkańców, jako
elementów włączenia społecznego oraz zmniejszenie zróżnicowania
przestrzennego poziomu życia na obszarze rewitalizacji, jako elementy
poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie dostępu do
usług publicznych, w tym integrujących miejsc i oferty dla różnych grup
wiekowych; aktywizację mieszkańców, wspieranie rozwoju
gospodarczego w kontekście posiadanych zasobów dziedzictwa; oraz
z uwzględnieniem istniejących dysproporcji rozwojowych, podejmując
działania na rzecz poprawy kapitału społecznego, ochrony środowiska
naturalnego i wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkańców.
Y GPR:
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CEL.1: ZINTEGROWANA I AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Podniesienie poziomu integracji, włączenia społecznego i aktywności mieszkańców
poprzez organizację efektywnego systemu wsparcia, tworzenie miejsc i oferty oraz
wspieranie inicjatyw sprzyjających integracji i aktywizacji mieszkańców obszarów
rewitalizacji, w tym różnych grup wiekowych, a także wzmacnianie postaw
współodpowiedzialności za wspólnotę
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Kierunki działań:
1.1.Weryfikacja i wzmocnienie systemu wsparcia i opieki dla osób znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji.
1.2 Stworzenie warunków do integracji i włączenia społecznego mieszkańców
obszarów rewitalizacji, w tym poprawa dostępności do miejsc i oferty
integrującej mieszkańców obszarów rewitalizacji.
1.3 Wzmacnianie postaw współodpowiedzialności za wspólnotę i aktywizacji
poszczególnych grup mieszkańców i ich integracji.
1.4 Inkubowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju organizacji i inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej oraz potencjału działających w nich mieszkańców.

CEL.2: EFEKTYWNA GOSPODARKA PODHALAN I WYSOKI KAPITAŁ
SPOŁECZNY
Zwiększenie poziomu kapitału społecznego i gospodarczego poprzez poprawę szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży, wzmacnianie postaw przedsiębiorczych, aktywizację
zawodową mieszkańców oraz pobudzanie aktywności gospodarczej na terenie
gminy, również poprzez kreowanie i odpowiednią promocję jej oferty
wykorzystującej unikalne zasoby Podhala
Kierunki działań:
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2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz edukowanie i promowanie wśród
dzieci i rodziców rosnącej wartości wiedzy i kompetencji na rynku pracy.
2.2.Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
2.3 Tworzenie środowiska dla powstawania atrakcyjnych miejsc pracy w regionie oraz
podejmowanie działań budujących postawę przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
2.4 Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne dziedzictwo
materialne i niematerialne, oraz dywersyfikacja działań mających na celu mocniej zrównoważony
rozwój poszczególnych miejscowości, w których usytuowane są podobszary rewitalizacji z
uwzględnieniem wysokiej dynamiki rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej i Białki Tatrzańskiej.

CEL 3: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO JAKO ISTOTNE ELEMENTY
JAKOŚCI ŻYCIA
Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, tym w ruchu drogowym i pieszym
oraz zdrowego środowiska poprzez usprawnienie i uzupełnienie systemu
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, wraz z podnoszeniem poziomu
bezpieczeństwa, rozbudowę instalacji sanitarnych oraz podejmowanie działań na
rzecz ochrony środowiska naturalnego
Kierunki działań:

OFERTA
FRDL MISTiA

3.1 Skoordynowanie i wzmocnienie sytemu komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Gminy.
3.2 Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców,
w tym kluczowo komunikacyjnego.
3.3 Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i poprawienia jakości
powietrza, w tym prowadzenie edukacji ekologicznej, zwłaszcza w zakresie materiałów
używanych do opału.
3.4 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE W GPR
PP.1 UTWORZENIE DOMU OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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PP.3 PRZEDSZKOLE +

PP.4 BEZPIECZNI MIESZKAŃCY –
Budowa remizy OSP Rzepiska II wraz z zapleczem do ćwiczeń

RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
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HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
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SYSTEM ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
Zarządzanie realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina
Tatrzańska na lata 2016-2022 stanowi zadanie Wójta Gminy Bukowina
Tatrzańska.
Instytucjonalną strukturę systemu zarządzania i wdrażania GPR tworzą
odpowiednie komórki Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska oraz gminne jednostki
organizacyjne, w tym:
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•
•
•
•
•

Referat Inwestycji, Zamówień, Wniosków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Bukowiańskie Centrum Kultury,
Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie,
Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska.

SYSTEM ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
Ponadto, w celu zapewnienia stałego nadzoru nad wdrażaniem
przedsięwzięć i prowadzeniem działań rewitalizacyjnych,
zaangażowani będą:
• Koordynator Rewitalizacji – zostanie powołany w Gminie, po
zatwierdzeniu GPR
• Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji - zostanie powołany w Gminie,
po zatwierdzeniu GPR
• Komitet Rewitalizacji – powołany Zarządzeniem Wójta w styczniu
2017 r., zgodnie z Ustawą o rewitalizacji
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SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I AKTUALIZACJI GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI
Instytucjonalnie za proces monitoringu, wdrażania, oceny i aktualizacji GPR
odpowiedzialni są:
• Rada Gminy,
• Wójt Gminy,
• Komitet Rewitalizacji,
• Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji – zostanie powołany w Gminie po
zatwierdzeniu GPR,
• Koordynator Rewitalizacji – zostanie powołany w Gminie po zatwierdzeniu GPR,
• Jednostki gminne, będące realizatorami niektórych przedsięwzięć,
• Inni wykonawcy i partnerzy (biznesowi, społeczni) będący realizatorami
projektów
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WSKAŹNIKI REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
CEL GŁÓWNY GPR
CEL.1: ZINTEGROWANA I AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Wskaźniki GPR jako miary sukcesu dla celu 1:
REZULTATY (wskaźniki):…………………………
Pomiar:………………………………..
PRODUKTY:…………………………
Pomiar……………………………….
CEL.2: EFEKTYWNA GOSPODARKA PODHALAN I WYSOKI KAPITAŁ SPOŁECZNY
………………………………………..
………………………………………………….
CEL 3: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO JAKO ISTOTNE ELEMENTY JAKOŚCI ŻYCIA
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
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PARTNERSTWO I PARTYCYPACJA NA RZECZ PLANOWANIA I
REALIZACJI ZAŁOŻEŃ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

6.09.16 (OSP, Czarna Góra) 2 warsztaty diagnostyczne, prezentacja
wstępnie wyznaczonych OZ i OR;
26.09.16 (OSP, Czarna Góra) konsultacje projektu Uchwał dot.
10.10.16 (OSP, Czarna Góra) wyznaczenie OZ i OR oraz regulaminu i
wyboru członków KR
20.12.16 (OSP, Czarna Góra ) 2 spotkania konsultacyjne dot. prac nad
przygotowaniem projektów/przedsięwzięć w odpowiedzi na
zdiagnozowane problemy w PR.
11.01.2017 (OSP, Czarna Góra )- spotkanie z Komitetem
Rewitalizacyjnym prezentacja GPR
7.02.2017 (Leśnica) I Konsultacje projektu Uchwały w sprawie
przyjęcia GPR na lata 2016-2022
14.02.2017 (OSP, Czarna Góra ) – II Konsultacje projektu Uchwały
w sprawie przyjęcia GPR na lata 2016-2022
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Opracowanie:
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji

Zespół:
Dr inż. arch. Tadeusz Kmieć – ekspert ds. urbanistyki i
planowania przestrzennego
Lidia Klimas – koordynacja merytoryczna
Małgorzata Rudnicka – ekspert ds. partycypacji
Maria Piątkowska – specjalista ds. analiz i partycypacji
Bożena Pietras-Goc – ekspert, konsultacje merytoryczne

Dziękujemy za uwagę!
malgorzata.rudnicka@mistia.org.pl
mistia@mistia.org.pl

