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WPROWADZENIE 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 

swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą 

miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, 

propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną, w sposób bezpośredni lub pośredni skutki 

proponowanych przez administrację działań. Przeprowadzone konsultacje społeczne  

w znacznym stopniu zmniejszyły ryzyko, że stworzony dokument nie będzie uwzględniał 

oczekiwań poszczególnych grup, do których jest adresowany. 

Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze, przede wszystkim mieszkańcy,  

ale także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony miały 

możliwość zapoznania się z treścią konsultowanych dokumentów. Konsultacje nie ograniczą 

się jednak tylko do przedstawienia dokumentu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, 

modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.  

Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie 

art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1515, ze zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub 

przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia 

obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich 

zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 

różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.1 

Projekt rewitalizacyjny - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy, wynikający z programu 

rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego 

celów (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. f Załącznika do Wytycznych) albo logicznie powiązany z treścią  

i celami programu rewitalizacji (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. g Załącznika do Wytycznych), zgłoszony 

do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo 

Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego 

z programu rewitalizacji oznacza zatem, albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie 

rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających 

rodzajów działań rewitalizacyjnych.2 

 

 

  

                                                      
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 3 lipca 2015 r. 
2 Ibidem 
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Osoby/podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawione są następujące osoby/podmioty: 

 mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych 

nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na 

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa 

budownictwa społecznego, 

 mieszkańcy gminy, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

 organy władzy publicznej, 

 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

 

Termin konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne dotyczące Projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020” przeprowadzone 

zostały w dniach 21.09.2016 roku – 28.09.2016 roku na całym obszarze Miasta Gogolin. 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Gogolin w zakładce rewitalizacja w dniu 

14.09.2016 r. 

 

Forma konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formie zbierania uwag w formie 

elektronicznej oraz papierowej. Ponadto w trakcie opracowywania Projektu Lokalnego 

Programu Rewitalizacji zbierano projekty/działania do LPR. Prowadzono także debatę  

oraz zbieranie uwag ustnych. 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zamieszczona została 14.09.2016 r. na stronie 

internetowej Gminy Gogolin w specjalnej zakładce poświęconej Lokalnemu Programowi 

Rewitalizacji oraz z Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt LPR udostępniony został 

interesariuszom procesu rewitalizacji w dniu 14.09.2016 r. wraz z informacją o konsultacjach 

społecznych. Ponadto na stronie umieszczono formularz do zgłaszania uwag.  

Interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość pozyskać wiele informacji dotyczących LPR 

w specjalnie przygotowanej ulotce, która była m.in. rozdawana podczas debaty 

zorganizowanej  13 września w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. 
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Rysunek 1. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących Projektu Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020. 

 

 

Rysunek 2. Ulotka informując o LPR 
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Rysunek 3. Ulotka informując o LPR 
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PRZEBIEG KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH 

W konsultacjach społecznych oraz w trakcie procesu opracowywania wzięli udział 

przedstawiciele różnych grup, między innymi przedstawiciele Urzędu Miasta, mieszkańcy, 

osoby prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe oraz lokalni liderzy 

opinii. Dzięki udziałowi wielu osób/podmiotów procesu rewitalizacji, możliwe było 

skonfrontowanie różnych punktów widzenia oraz wypracowanie wspólnej wizji. 

 

Zbieranie uwag w formie elektronicznej oraz papierowej 

W czasie zbierania uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej zgłoszono jedną uwagę, 

która wpłynęła do Urzędu Miejskiego 26 września 2016 r. Odnosiła się ona do projektu/ 

przedsięwzięcia: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w szczególności do zakresu 

realizowanego działania, miejsca realizacji projektu oraz szacunkowej wartości projektu. 

Uwaga ta została pozytywnie rozpatrzona przez Zespół ds. rewitalizacji.  

Tabela 1. Lista uwag zgłoszona przez Interesariuszy procesu rewitalizacji. 

Lp. 
Typ 

interesariusza 
Treść uwagi 

Uzasadnienie zgłoszonej 

uwagi 
Uwaga  

1. 

Gminny 

Ośrodek 

Zdrowia  

w Gogolinie 

 

Zmiana treści projektu, na: 

Zakres realizowanych zadań: 

Badania profilaktyczne w zakresie 

przeciwdziałania chorobom 

cywilizacyjnym. Dostęp do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych  

i społecznych w zakresie opieki nad 

osobami starszymi, oraz w zakresie 

kompleksowej opieki nad matką  

i dzieckiem. Działania realizowane 

w ramach 8.1. RPOWO 2014-2020 

Miejsce realizacji projektu (adres): 

Gogolin, ul. Szkolna 2 (siedziba 

GOZ). 

Szacowana wartość projektu (PLN): 

2.000.000 

 

 

Ujęcie w 

proponowanych 

działaniach 

kompleksowej opieki 

nad osobami starszymi 

oraz nad matką  

i dzieckiem. Zadania  

te wynikają z potrzeb 

ujętych w strategiach 

lokalnych  

i regionalnych.  

Prawidłowe oznaczenie 

siedziby GOZ. 

Aktualizacja kosztorysu 

Uwaga  

uwzględniona 

 

Debata 

W  dniu 13.09.2016 r. o godz. 17:00, odbyła się debata poświęcona Lokalnemu Programowi 

Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020 w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.  

W ramach debaty przedstawiono: 

 ideę rewitalizacji oraz dobre praktyki w tym zakresie,  
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 dotychczasowe doświadczenia Miasta Gogolina w zakresie rewitalizacji i działań 

powiązanych, 

 prezentację Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata  

2016-2020 ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy. 

Po wstąpieniach m.in. przedstawicieli Urzędu Miasta, w tym Burmistrza Gogolina oraz 

zaproszonych prelegentów przeprowadzono dyskusję dotyczącą założeń Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. Podczas spotkania była możliwość zgłoszenia dodatkowych 

projektów/przedsięwzięć. 

 

 

PROJEKTY/PREDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ INTERESARIUSZY 

Interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość zgłaszania własnych projektów/ 

przedsięwzięć do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekty/przedsięwzięcia można było 

zgłaszać w trakcie spotkania, które odbyło się 25.08.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie. 

Ponadto opublikowany został 26.08.2016 r. na stronie internetowej Gminy Gogolin w zakładce 

poświęconej rewitalizacji specjalny formularz do zgłaszania projektów/ przedsięwzięć. 

Łącznie na spotkaniu oraz poprzez formularz zgłoszonych zostało 14 inicjatyw. 

Wnioskodawcami byli przede wszystkim mieszkańcy Gminy Gogolin oraz stowarzyszenia 

funkcjonujące w Gminie. Zespół ds. rewitalizacji poddał wszystkie inicjatywy ocenie pod 

względem formalnym oraz merytorycznym. Ostatecznie wszystkie projekty/przedsięwzięcia 

zostały włączone do Lokalnego Programy Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020.  

W poniższej tabeli zaprezentowano listę wszystkich zgłoszonych inicjatyw. 

 



 

PROJEKTY/PREDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ INTERESARIUSZY 

Interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość zgłaszania własnych projektów/ przedsięwzięć do Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Projekty/przedsięwzięcia można było zgłaszać w trakcie spotkania, które odbyło się 25.08.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie. Ponadto 

opublikowany został 26.08.2016 r. na stronie internetowej Gminy Gogolin w zakładce poświęconej rewitalizacji specjalny formularz do zgłaszania 

projektów/ przedsięwzięć. 

Łącznie na spotkaniu oraz poprzez formularz zgłoszonych zostało 14 inicjatyw. Wnioskodawcami byli przede wszystkim mieszkańcy Gminy Gogolin 

oraz stowarzyszenia funkcjonujące w Gminie. Zespół ds. rewitalizacji poddał wszystkie inicjatywy ocenie pod względem formalnym oraz 

merytorycznym. Ostatecznie wszystkie projekty/przedsięwzięcia zostały włączone do Lokalnego Programy Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 

2016-2020.  

W poniższej tabeli zaprezentowano listę wszystkich zgłoszonych inicjatyw. 

Tabela 2. Projekty zgłoszone przez interesariuszy procesu rewitalizacji, włączone do LPR. 

L.p. Nazwa projektu 
Nazwa 

wnioskodawcy 

Zdiagnozowany 

problem 
Cel projektu 

Zakres realizowanych 

zadań 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

(adres) 

Szacowana 

wartość 

projektu 

Prognozowane produkty i 

rezultaty wraz ze sposobem 

ich oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu  

do celów rewitalizacji 

1. Park Ligonia Mieszkaniec 
Park 

zdegradowany 

Otwarcie parku dla 

osób i dzieci 
Rewitalizacja parku 

Gogolin ul. 

Ligonia 
2.000.000 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

2. 
Mieszkania dla 

seniorów 
Mieszkaniec 

Zdegradowany 

obszar społeczny 

Polepszenie 

warunków życia 

mieszkańców 

Budowa mieszkań dla 

osób starszych oraz 

miejsca pobytu 

dziennego 

Gogolin 

3.000.000 
Opieka nad osobami 

starszymi 
ul. 

Wyzwolenia 

3. Dom dla seniorów Mieszkaniec - 

Budowa obiektu 

przeznaczonego dla 

osób starszych 

- 
Strefa nr 4 w 

Gogolinie 

Opracowane 

przez osoby 

trzecie 

Poprawa bezpieczeństwa 

osób starszych i zapewnienie 

im godnej starości 
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L.p. Nazwa projektu 
Nazwa 

wnioskodawcy 

Zdiagnozowany 

problem 
Cel projektu 

Zakres realizowanych 

zadań 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

(adres) 

Szacowana 

wartość 

projektu 

Prognozowane produkty i 

rezultaty wraz ze sposobem 

ich oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu  

do celów rewitalizacji 

4. 

Rewitalizacja 

parku- placu 

zabaw 

Mieszkaniec 

Brak miejsca 

zabaw dla dzieci 

oraz ich rodzin 

Integracja 

społeczności 

lokalnej. Miejsce 

wielopokoleniowych 

spotkań 

Zagospodarowanie parku 

dla mieszkańców bez 

względu na wiek. 

Przywrócenie funkcji placu 

zabaw dla dzieci. 

Stworzenie miejsca 

wypoczynku dla osób 

starszych i 

niepełnosprawnych oraz 

miejsca dla miłośników 

rolek. 

Stworzenie mini parku 

linowego. 

Gogolin 

Ul. 

Krapkowicka 

300.000 

Integracja społeczności 

lokalnej. Miejsce 

wielopokoleniowych 

spotkań. 

5. 
Zagospodarowanie 

parku 
Mieszkaniec 

Teren 

zdegradowany 
- 

Wykonanie placu zabaw 

dla dzieci oraz skate parku 

Gogolin 

250 000 
Przywrócenie dawnej funkcji 

oraz budowa skate parku 
ul. 

Krapkowicka 

6. 

Ożywienie 

gospodarcze 

„Betoniarni” 

Mieszkaniec 

Zdewastowany 

obszar 

poprodukcyjny 

stanowiący 

zagrożenie, 

szpecący 

centrum 

ładnego 

miasteczka 

Ożywienie terenu w 

centrum na 

działalność 

gospodarczą 

Uprzątnięcie terenu i 

przygotowanie dla 

drobnej działalności 

gospodarczej (usługi) 

Gogolin 

- 

Poprawa estetyki, 

bezpieczeństwa. Stymulacja 

przedsiębiorczości. 
ul. Kolejowa 

7. 
Oznakowanie 

terenu przejazdu 
Mieszkaniec 

Znaczne 

zanieczyszczenie 

powietrza 

Poprawa jakości 

powietrza i 

zwalczanie hałasu 

Oznakowanie 

(znaki/tablice led) mające 

sprawić by kierowcy 

wyłączali silniki 

Okolice 

przejazdu 

kolejowego 

10.000-50.000 
Poprawa jakości powietrza i 

zwalczanie hałasu 

8. 
Ogrodzenie 

śmietniska 
Mieszkaniec 

Zaśmiecanie 

terenów 

sąsiednich 

spowodowane 

działalnością 

PSZOK 

Nie wywiewanie 

lekkiej frakcji 

Skuteczne ogrodzenie 

śmietniska 

Teren PSZOK 

100.000 
Brak śmieci z terenu PSZOK 

na sąsiednim terenie ul. Ligonia 
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L.p. Nazwa projektu 
Nazwa 

wnioskodawcy 

Zdiagnozowany 

problem 
Cel projektu 

Zakres realizowanych 

zadań 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

(adres) 

Szacowana 

wartość 

projektu 

Prognozowane produkty i 

rezultaty wraz ze sposobem 

ich oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu  

do celów rewitalizacji 

9. 

Założenie 

monitoringu w 

parku 

Mieszkaniec 

Park stanowi 

siedlisko ludzi 

nadużywających 

alkoholu i używek 

Przyciągniecie 

młodzieży chcącej 

uprawiać sport 

Instalacja monitoringu 

Gogolin 

20.000-30.000 

Uruchomienie małej 

gastronomii, wdrożenie 

nadzoru w parku 
Ul. Ligonia 

10. 

Uruchomienie 

tarasu 

widokowego na 

„Nowych Piecach” 

Mieszkaniec - 

Stworzenie tarasu 

widokowego na 

górnej powierzchni 

Pieców 

Montaż windy/schodów 

Gogolin 

350.000 
Przyciągnięcie turystów I 

atrakcja dla mieszkańców 
(Plac obok 

hotelu 

Vertigo) 

11. 
Dom dziennego 

pobytu 
Mieszkaniec 

Brak miejsc 

pobytu 

przeznaczonych 

dla osób 

starszych 

Zagospodarowanie 

czasu wolnego i 

aktywizacja 

seniorów 

Sala telewizyjna, kącik 

kuchenny, sala zajęć 

(warsztaty) 

Biblioteka 

Miejska w 

Gogolinie 

500.000 
Poprawa warunków życia 

osób starszych 

12. 
Więcej zieleni w 

mieście 

Towarzystwo 

Sportowe Iron 

Man 

Obszar miasta 

pozbawiony 

zieleni 

- 

Zmiana sposobu 

zagospodarowania, 

wydzielenie na placu 

Benedyktyńskim miejsc 

zieleni, spotkań i 

odpoczynku. 

Plac 

Benedyktyński 

20.000 

Ożywienie tego miejsca 

sprawi, że plac stanie się 

rzeczywistym miejscem 

spotkań mieszkańców. 

Pozbawiona zieleni 

przestrzeń nie jest w stanie 

pełnić roli funkcjonalnego 

placu, którego w Gogolinie 

brakuje. 

Przygotowanie na placu 

Benedyktyńskim stałego 

miejsca przystosowanego 

do organizacji imprez 

miejskich. 

Parkingi przed 

Biedronką, 

Anmark, ul. 

Pawła 

13. 

Mieszkania 

serwisowane dla 

seniorów 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów 

Brak mieszkań 

przeznaczonych 

dla grupy osób 

starszych 

Niezależny i godny 

komfort życia 

Budowa mieszkań 

serwisowanych dla 

seniorów 

Miasto 

Gogolin 
1.000.000 

Podniesienie jakości życia 

osób starszych i ich rodzin 

Oddział Gogolin 

14. 
Polsko-niemiecka 

ławeczka poetów 

Towarzystwo 

Społeczno-

Kulturalne 

Niemców na 

Śląsku Opolskim 

Koło DFK Gogolin 

- 

Podtrzymywanie 

wśród mieszkańców 

świadomości 

wielokulturowego 

bogactwa naszego 

regionu. 

Umieszczenie w parku 

miejskim ławki 

dedykowanej wielkim 

poetom polskim i 

niemieckim. Np. Adamowi 

Mickiewiczowi oraz 

Josephowi von 

Park Miejski 

przy ul. 

Ligonia 

4.000 

Gogolin jest nie tylko 

miejscowością w której 

„urodziła się” Największa w 

Polsce organizacja 

Niemców w Polsce, ale 

także miejscem gdzie długie 

lata dwie kultury – polska i 
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L.p. Nazwa projektu 
Nazwa 

wnioskodawcy 

Zdiagnozowany 

problem 
Cel projektu 

Zakres realizowanych 

zadań 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

(adres) 

Szacowana 

wartość 

projektu 

Prognozowane produkty i 

rezultaty wraz ze sposobem 

ich oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu  

do celów rewitalizacji 

Eichendorff oraz 

umieszczenie przy niej  

dwóch tablic z 

wydrukowanymi ich 

wierszami. 

niemiecka przez przyjaźnie 

koegzystują. Wnioskowana 

ławeczka ma przypominać 

o tej dobrej praktyce. 

Skłaniać do refleksji na 

temat spraw które łączą te 

dwa jakże ważne dla Europy 

kręgi kulturowe. Takimi 

sprawami na pewno są 

kultura i sztuka. 
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Formy informowania interesariuszy procesu rewitalizacji 

Interesariusze procesu rewitalizacji byli stale informowani o pracach nad Lokalnym Programem 

Rewitalizacji na stronie internetowej Gminy Gogolin, w zakładce rewitalizacja. Ponadto w celu 

poinformowania jak największej ilości osób o LPR w lokalnej prasie zamieszczono artykuły.  

Rysunek 4. Artykuł w Tygodniku Krapkowickim 
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Rysunek 5. Artykuł w Nowinach Krapkowickich 
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PODSUMOWANIE 

Konsultacje społeczne Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata  

2016-2020 przyniosły mniejszą liczbę uwag ze strony interesariuszy procesu rewitalizacji aniżeli 

była ona spodziewana. Można zatem przyjąć, iż Program w kształcie zaproponowanym do 

konsultacji jest akceptowany przez wszystkie grupy interesariuszy. 

 


