Rewitalizacja
Gminy
Bukowina
Tatrzańska
RAPORT Z OTWARTEGO SPOTKANIA
Debaty społecznej 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
Debata społeczna, 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 14 lutego 2017 r. g.16.00
Miejsce
OSP Czarna Góra
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
 Andrzej Skupień -koordynujący prace nad GPR w Gminie,
osoby
 radni,
 przedstawiciele jednostek gminnych.
1) Zapoznanie uczestników spotkania z treścią Gminnego Programu
Cele
Rewitalizacji.
2) Wprowadzenie ewentualnych korekt do zapisów GPR.
Prezentacja, debata, dyskusja moderowana.
Metoda
Autor/ka
Małgorzata Rudnicka
raportu

2. Przebieg spotkania
Drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych Projektu Uchwały Gminy Bukowina Tatrzańska
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 20162022, stanowiło podsumowanie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.
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 spotkania konsultacyjnego w formie
debaty społecznej.
b) Prezentacja: kluczowych założeń GPR
c) Debata społeczna na temat GPR, w szczególności ukierunkowana na opisy
przedsięwzięć, jako odpowiedzi na zidentyfikowane problemy w procesie prac nad GPR.
 Dyskusja nt. uwag i wniosków, przede wszystkim do zawartych w programie- opisów
przedsięwzięć
 Zebranie propozycji ewentualnych zmian zapisów/ wniosków/uwag do GPR. kluczowe wnioski i uwagi z debaty zawarte w załączonej tabeli
d) Zamknięcie spotkania, podziękowanie uczestnikom
za udział, przypomnienie
o trwających konsultacjach społecznych do 22 lutego 2017 i możliwości składania
wniosków/uzupełnień zapisów do GPR, znajdującego się na stronie Gminy Bukowina
Tatrzańska.

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 14 lutego 2017 r.

Nr uwagi

Część dokumentu,
do którego odnosi się uwaga
(numer strony dokumentu,
nazwa sekcji)

Uwaga nr 1
(spotkanie
konsultacyjne nr 2)

Cel nr 2
Kierunek działania: 2.4 (str.95)

Uwaga nr 2
(spotkanie
konsultacyjne nr 2)

Przedsięwzięcie PP.2 (str. 115)

Uwaga nr 3
(spotkanie
konsultacyjne nr 2)

Przedsięwzięcie PP.2 (str. 116),
opis przedsięwzięcia, ostatni
akapit

Treść uwagi/opinii/propozycji

Uzasadnienie uwagi

Obecny zapis: ………dywersyfikacja działań mających na
celu mocniej zrównoważony rozwój…………
Zamienić na:
………dywersyfikacja działań mających na celu bardziej
zrównoważony rozwój…………
Dopisać do partnerów: Związek Polskiego Spisza

Trafniejsze sformułowanie

Jest zapis:
„Zatem przedsięwzięcie zakłada się stworzenie sieci,
która rozłożona przestrzennie w racjonalny sposób,
zwiększy dostęp mieszkańców, zwłaszcza z obszarów
rewitalizacji i zwiększy szanse na ich włączenie
społeczne (aktywizację, zintegrowanie)”
Sugerowany tekst korekty:
„Zatem, w ramach przedsięwzięcia zakłada się
stworzenie sieci, która rozłożona przestrzennie
w racjonalny sposób, zwiększy dostęp mieszkańców,
zwłaszcza z obszarów rewitalizacji i zwiększy szanse na
ich włączenie społeczne (aktywizację, zintegrowanie).

Poprawa stylistyki

Brak uwzględnienia wśród partnerów

Uwaga nr 4
(spotkanie
konsultacyjne nr 2)

PP.2,
Komponent 1
RAMOWE
ZAŁOŻENIA
DLA
PLANOWANIA I REALIZACJI
OFERTY BCK:

Uwaga nr 5
(spotkanie
konsultacyjne nr 2)

PP.2
Komponent 1, Element realizacji:
1.5. miejsce realizacji (str. 118)
Oraz
Komponent 2, Element realizacji
2.6, miejsce realizacji (str.119)

Uwaga nr 6
(spotkanie
konsultacyjne nr 2)

Cel. nr 1, komponent 1 (str.119)

 Druga kropka, trzecia strzałka:
Aktualny zapis:
„Młodzi Podhala (nie tylko na starcie życiowym)”
Po zmianie:
„Młodzi Podhala i Spisza (nie tylko na starcie
życiowym)”
 Uwaga do całej treści GPR:
we wszystkich miejscach w GPR , gdzie jest mowa
o mieszkańcach Podhala, trzeba dopisać: i Spisza
1) Wymienione są te same numery działek, a lokalizacje
są różne.
 W miejscu realizacji elementu 1.5 – konieczna
zmiana numerów działek
 Numery działek przy elemencie realizacji 2.6 –
są właściwe.
2) Uwaga ogólna: konieczna weryfikacja czy
numeracja jest właściwa? (pierwszy element ma nr
1.5, a nie 1.1., podobnie przy numerze elementu 2.6)
Do elementów realizacji komponentu 1 dopisać:
Utworzenie filii BCK w Czarnej Górze
Projekt polega na utworzeniu filii BCK w Czarnej Górze utworzeniu miejscu aktywności i spotkań w Czarnej
Górze, w oparciu o pomieszczenia znajdujące się nad
sklepem GS Bukowina Tatrzańska nr 20 w Czarnej
Górze.
Ma być to miejsce realizacji różnorodnych zajęć
adresowanych do dzieci, młodzieży i seniorów.
Miejsce realizacji:
Czarna Góra. ul. Zagóra, dz. ew. nr 1617, 1625
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie obszaru

Konieczność zadbania o poprawność
zapisów

Konieczność zadbania o poprawność
zapisów

Brakuje w Czarnej Górze filii BCK, a
jest taka potrzeba

Uwaga nr 7
(spotkanie
konsultacyjne nr 2)

Do przedsięwzięć
uzupełniających (PU), dopisać
w celu nr 2, w ramach kierunku
działań 2.4

Uwaga 8
(spotkanie
konsultacyjne nr 2)

W przedsięwzięciach
uzupełniających dot. Celu nr 2,
kierunku 2.1 (str.104)

rewitalizacji.
Zakres:
W ramach projektu planowane są:
 Adaptacja i modernizacja istniejącego budynku GS
na potrzeby tworzonej filii BCK, w tym modernizacja
instalacji,
 zakup wyposażenia dla tworzonej filii BCK, w tym:
 stołów, krzeseł, foteli,
 stanowisk komputerowych,
 instrumentów muzycznych,
 gier zręcznościowych i planszowych,
 sprzętu audiowizualnego i sportowego.
Dopisać dodatkowe PU:
1) Opracowanie i przygotowanie ścieżek edukacyjnych
opisujących osoby zasłużone dla Regionu
(proponowana nazwa „Aleja Gwiazd”)
2) Opracowanie i przygotowanie ścieżek edukacyjnych
opisujących historię miejsc ważnych dla Regionu opisy geograficzne, przyrodnicze.
Ścieżki takie i tablice z opisami powinny znaleźć się w
miejscach spacerowych, często odwiedzanych przez
turystów, należy zadbać o ich korelację z
projektowanymi ścieżkami rowerowymi
Takie ścieżki edukacyjne przyczynią się do poznania i
popularyzacji Regionu – miejsc, ludzi i wydarzeń
historycznych.
Dopisać – utworzenie żłobka.

Istnieje potrzeba podejmowania
dalszych działań związanych z
kształtowaniem tożsamości lokalnej
mieszkańców, zwłaszcza w kontekście
planowanych przedsięwzięć
obejmujących przestrzeń całej Gminy..

Zagadnienie to jest istotne dla
zwiększenia możliwości aktywizacji
zawodowej młodych matek.

Uwaga nr 9
(spotkanie
konsultacyjne nr 2)

9.RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA (STR.129)

Brak kwot przy PP.2

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

Należy uzupełnić szacowane koszty
realizacji przedsięwzięcia.

