Informacje z konsultacji społecznych
Pierwszym etapem zmierzającym do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Wilkołaz na lata 2017-2023 były otwarte konsultacje w formie spotkania
informacyjno-konsultacyjnego w dniu 23.03.2017 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Wilkołaz. Na spotkaniu przedstawiciel eksperta zewnętrznego omówił przesłanki
opracowania LPR oraz scharakteryzował cały proces prac nad dokumentem.
Ponadto podczas spotkania przedstawiono wstępne wyniki diagnozy rozwoju gminy i
metodologię na podstawie, której zdiagnozowano sytuacje kryzysowe występujące na
terenie gminy w obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym i
infrastrukturalnym (przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym) oraz zaprezentowano
metodykę delimitacji obszarów zdegradowanych i rewitalizacji za pomocą zestawu
zaproponowanych wskaźników.
Uczestnikom spotkania konsultacyjnego wskazano kluczowe warunki umożliwiające
zakwalifikowanie poszczególnych części gminy do tak zwanego obszaru objętego
rewitalizacją oraz przedstawiono wstępne granice obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji
wyznaczone w oparciu o analizę kilkudziesięciu wskaźników delimitacyjnych.
W kolejnej części spotkania omówiono zakres ankiety identyfikującej obszary rewitalizacji i
kierunki działań rewitalizacyjnych w gminie oraz fiszki projektowej.
W czasie spotkania każdy z mieszkańców mógł wypełnić przedmiotową ankietę (ankieta
była dostępna w formie edytowalnej także na stronie internetowej www.wilkolaz.pl) i
przedstawić własną propozycję dotyczącą obszaru rewitalizacji (rozszerzenie, zawężenie
obszaru), a także zaproponować przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które byłyby kluczowe dla
ożywienia zaproponowanego przez siebie obszaru rewitalizacji.
Uczestnicy konsultacji :
 mieszkańcy,


przedstawiciele organizacji pozarządowych,



radni Rady Gminy Wilkołaz,



sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich,

 przedstawiciele Urzędu Gminy Wilkołaz i jednostek organizacyjnych.
Łącznie w spotkaniu wzięło 32 osoby.
Kolejnym etapem prac na Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wilkołaz na lata
2017-2023 były dwa otwarte spotkania warsztatowe dla mieszkańców, organizacji
pozarządowych i przedsiębiorców. Spotkania odbyły się 24.04.2017 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Wilkołaz.
Podczas spotkania zaprezentowano wyznaczony obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji (składające się z kilku podobszarów), propozycję wizji obszaru rewitalizacji,
celów rewitalizacji i kierunków działań operacyjnych w ramach procesu rewitalizacji w
gminie. Ponadto, razem z mieszkańcami określone zostały słabe i mocne strony obszaru
rewitalizacji, a także szanse i zagrożenia (analiza SWOT).
W dalszej części spotkania omówiono dotychczas zgłoszone projekty rewitalizacyjne,
które zostały złożone w ramach naboru do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wilkołaz
na lata 2017-2023 i poddano je partycypacji społecznej.

W trakcie spotkanie można było zgłaszać nowe i pracować nad kolejnymi
przedsięwzięciami.
Każde z przedsięwzięć było przedyskutowane, wspólnie je analizowano, zgłaszano
poprawki, uwagi, sugestie mające na celu wypracowanie ostatecznego kształtu
przedsięwzięć – podczas warsztatów wykorzystano techniki pracy grupowej. Końcowym
efektem spotkania było wypracowanie rekomendacji w zakresie dalszej pracy nad
zgłoszonymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi (korekta, rozszerzenie opisów,
uszczegółowienie informacji w zakresie planowanej lokalizacji przedsięwzięć, szacunkowych
wartości inwestycji itp.). Wynikiem spotkania warsztatowego było wypracowanie 6
podstawowych i dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Uczestniczy konsultacji:
 mieszkańcy,


wnioskodawcy przedsięwzięć rewitalizacyjnych,



przedstawiciele organizacji pozarządowych,



radni Rady Gminy Wilkołaz,



sołtysi i członkowie rad sołeckich,



przedstawiciele Urzędu Gminy Wilkołaz i jednostek organizacyjnych.

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 65 osób.

