
 

Raport z konsultacji społecznych  

dotyczących dokumentu  

 

Gminny Program Rewitalizacji 

Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017-2022 

 

 

Przedmiot i podmiot konsultacji: 

Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 

2017-2022. Podmiotami konsultacji byli wszyscy mieszkańcy i interesariusze programu rewitalizacji w Gminie Gródek nad Dunajcem. Konsultacje 

prowadzone były zgodnie z wytycznymi Ustawy z dn. 9 października o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777). 

Cel konsultacji: 

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania mieszkańcom oraz interesariuszom projektu programu wraz 

z możliwością zgłaszania uwag i sugestii w tym zakresie. 

Organizacja i przebieg konsultacji 

Konsultacje społeczne prowadzone były od 21.01.2017 r. do 21.02.2017 r. O rozpoczęciu konsultacji oraz o formach, w jakich były prowadzone, 

poinformowano w terminie 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej. Przeprowadzone konsultacje skierowane były do szerokiego grona osób, a w szczególności do mieszkańców oraz 



 
interesariuszy obszaru rewitalizowanego. Wszelkie niezbędne materiały do konsultacji, a także formularz zgłaszania uwag dostępne były na 

stronie internetowej gminy oraz BIP. 

 

Formami przeprowadzonych konsultacji społecznych były: 

• Zbieranie uwag w postaci papierowej w siedzibie urzędu; 

• Zbieranie uwag ustnych; 

• Zbieranie uwag w postaci elektronicznej; 

 

Zgłaszane uwagi do dokumentu: 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

1.  Strona tytułowa dokumentu 
Dopisanie w tytule okresu obowiązywania. 

Gminny Program Rewitalizacji gminy 
Gródek nad Dunajcem  na lata 2017-2022 

Planowany okres 
obowiązywania planu to lata 

2017-2012 
Uwaga została uwzględniona 

2.  

Pogłębiona diagnoza obszaru 
rewitalizacji. Diagnoza 

czynników i zjawisk 
kryzysowych oraz skala i 

charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych, 

identyfikacja potencjałów 

Brakuje numeru uchwały Rady Gminy nad 
Dunajcem w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Gródek nad Dunajcem. 

Należy dodać zapis do 
Gminnego Programu 

Rewitalizacji 
Uwaga została uwzględniona 

3.  
Pogłębiona diagnoza obszaru 

rewitalizacji. Diagnoza 
czynników i zjawisk 

Brakuje wskazania roku, za jaki pochodzą 
dane wybrane do analizy wskaźnikowej. 

Jest to poprawne pod kątem 
metodologii badań 

ilościowych. 
Uwaga została uwzględniona 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

kryzysowych oraz skala i 
charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych, 

identyfikacja potencjałów 

4.  

Pogłębiona diagnoza obszaru 
rewitalizacji. Diagnoza 

czynników i zjawisk 
kryzysowych oraz skala i 

charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych, 

identyfikacja potencjałów 

W opisie metodologii brakuje innych form 
partycypacji społecznej. 

Nie uwzględniono innych 
spotkań i warsztatów 

planistyczno-diagnostycznych. 
Uwaga została uwzględniona 

5.  

Pogłębiona diagnoza obszaru 
rewitalizacji. Diagnoza 

czynników i zjawisk 
kryzysowych oraz skala i 

charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych, 

identyfikacja potencjałów 

Tabela nr 1 – analiza prowadzona była w 
podziale na sołectwa, a nie miejscowości 

Niezgodność z wcześniejszym 
podziałem na jednostki 

urbanistyczne 
Uwaga została uwzględniona 

6.  

Pogłębiona diagnoza obszaru 
rewitalizacji. Diagnoza 

czynników i zjawisk 
kryzysowych oraz skala i 

charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych, 

identyfikacja potencjałów 

Brakuje mapy obszaru rewitalizacji na tle 
obszaru zdegradowanego 

Należy dodać mapę do 
Gminnego Programu 

Rewitalizacji 
Uwaga została uwzględniona 

7.   
Proponuję dopisać przy wymienionych ngo: 

Centrum Sportów Wodnych Jeziora 
Rożnowskiego 

Stowarzyszenie CSWJR jest 
prężnie działającym  

stowarzyszeniem działającym 
Uwaga została uwzględniona 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

STR. 13 podobszar 
rewitalizacji Gródek nad 

Dunajcem , sfera społeczna 
 

na terenie miejscowości 
Gródek nad Dunajcem. 

8.  

 
STR. 19 podobszar 

rewitalizacji Przydonica, sfera 
społeczna 

 
 
 

Str.21 

- Proponuję dopisać przy wymienionych 
ngo: ULKS Przydonica 

 
 

- zapis dot. braku ogólnodostępnego boiska 
sportowego  proponuję zastąpić informacją: 

„nie wystarczająca baza sportowa w 
stosunku do zapotrzebowania dot. boisk 

sportowych, sal gimnastycznych” 

- Stowarzyszenie ULKS  jest 
prężnie działającym  

stowarzyszeniem działającym 
na terenie miejscowości 

Przydonica 
 

- na terenie Przydonicy jest 
boisko sportowe i przyszkolna 
sala gimnastyczna jednak jest 
to baza niewystarczająca w 

stosunku do  zapotrzebowania. 
Sala jest niepełnowymiarowa,  
dostępna dla dzieci i młodzieży 

szkolnej. 

Uwaga została uwzględniona 

9.  Str. 25 Podobszar Tropie 
Wykreślić dane dot. przestępczości 

ponieważ dotyczą miejscowości Rożnów, 
zastąpić danymi dot. Tropia 

Niewłaściwe dane Uwaga została uwzględniona 

10.  
Str. 26 Podobszar Tropie 

sfera społeczna 
Dopisać pomieszczenia budynku byłej 

szkoły 

Budynek szkoły stanowi ważne 
miejsce w mentalności 

społecznej mieszkańców 
Uwaga została uwzględniona 

11.  
Str. 26 Podobszar Tropie 

sfera gospodarcza 
Dane dot. Rożnowa Błędne dane Uwaga została uwzględniona 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

12.  
Str. 27 Podobszar Tropie 

sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

Dopisać iż zagospodarowania wymagają 
prócz wymienionych również teren boiska  

przy Dunajcu, terenu przy zabytkowym 
kościele oraz pustelni św. Świerada 

Tereny te oraz konieczność ich  
zagospodarowania stanowi 

ważny element działań 
rewitalizacyjnych 

Uwaga została uwzględniona 

13.  
Str.28 kluczowe zjawiska 

negatywne 
 

Wysoki odsetek kradzieży 
Potencjałem nie jest mniejsza powierzchnia 

osuwisk. 

Uwaga nie dotyczy Rożnowa. 
Osuwiska na terenie Tropia 
mimo iż jest ich stosunkowo 
mniej, jednak w stosunku do 
powierzchni Tropia zajmują 
duże powierzchnie, ponadto  

zagraża różnorodnej 
infrastrukturze zarówno 

drogom, budynkom 
mieszkalnym, infrastrukturze 

technicznej wodociągi itp. 

Uwaga została uwzględniona 

14.  
Str. 29 powiązanie z 

dokumentami strategicznymi 

Brak powiązania ze strategią powiatu 
Brak szczegółowego powiązania 

planowanych działań z obszarami 
strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

Brak informacji w dokumencie Uwaga została uwzględniona 

15.  

Powiązanie z dokumentami 
strategicznymi na poziomie 

gminy, powiatu i 
województwa 

Brak powiązania na Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Dokument strategiczny istotny 
dla Gminnego Programu 

Rewitalizacji 
Uwaga została uwzględniona 

16.  Str. 31 wizja obszaru 
W wizji wpis cyt .„poprzez ograniczenie 

liczby osuwisk ziemi” zastąpić lub wykreślić 

Nierealnym jest ograniczenie 
liczby osuwisk – można 

próbować ustabilizować, 
jednak ograniczenie jest 

Uwaga została uwzględniona 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

niezależne  od jakichkolwiek 
działań 

17.  Str. 31 wizja obszaru Rozszerzenie wizji obszaru rewitalizacji 

W wizji brakuje nawiązania do 
zdiagnozowanych problemów i 
proponowanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Uwaga została uwzględniona 

18.  
Str. 43 opis przedsięwzięcia  

nr 10 
Lokalizacja: działki  nr cz. 88,  

63,64,65,66,67,68,87 

Pozostałe działki  tj, nr 94, 
61,60,59,58,57,56,55,54,62 
aktualnie objęte są koncesją 

wydobycia i należy je wyłączyć 
obecnie  z możliwości 

zagospodarowania 

Uwaga została uwzględniona 

19.  

Str. 56  przedsięwzięcie  nr 
25 Utworzenie wypożyczalni 

jachtów żeglarskich na 
jeziorze rożnowskim 

Szacowana wartość: 350 000 zł 
Omyłkowo wpisana kwota 

większa niż składana w karcie 
przedsięwzięcia. 

Uwaga została uwzględniona 

20.  
str. 68  Tabela dot. 

komplementarności 
problemowej 

Pkt. 4  proponuję zaznaczyć dodatkowo 
aspekt techniczny 

Obiekty planowane do 
remontu i odbudowy są w 
złym stanie technicznym, 

niezagospodarowane,  
niszczeją a dodatkowo szpecą 

miejscowość. 

Uwaga została uwzględniona 

21.  
 

Str. 63, Przedsięwzięcie nr 6 
 

W cz. lokalizacja proszę o dopisanie 
nieruchomości nr: 360/1 , 358 , 360, 366/1, 

355; m. Sienna 
 

Poszerzenie obszaru dla 
realizacji przedmiotowej 
inwestycji o dodatkowe 

nieruchomości  gruntowe 

Uwaga została uwzględniona 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

22.  

Str. 62, podmiot 
odpowiedzialny 

 
 

Zmiana podmiotu na Fundacja 
HORYZONT360 

Zmianie uległ podmiot odpow. 
za realizację przedmiotowego 

projektu 
Uwaga została uwzględniona 

23.  
Rozdział 6 Lista planowanych 

projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

15.2 jeśli program przewiduje 
przedsięwzięcia zlokalizowane poza 

obszarem rewitalizacji – czy dla każdego z 
nich podano uzasadnienie oraz wykazano 

efektywność oddziaływania danego 
projektu rewitalizacyjnego na obszar 

rewitalizacji i na realizację celów programu 
– brak wg mojej oceny tej informacji. 

Istotne dla Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

Uwaga została uwzględniona 

24.  Przedsięwzięcie nr 28 
Zmiana opisu z „budowy” na 

„modernizacje”. 
Zmiana na prośbę 
Wnioskodawcy. 

Uwaga została uwzględniona 

25.  
Rozdział 6 Lista planowanych 

projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

Włączenie do listy planowanych projektów i 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nowego 
przedsięwzięcia w zakresie wypożyczalni 
sprzętu wodnego (ekołódek solarnych) z 

budową pomostu lub jego dzierżawą. 

Dodanie nowego 
przedsięwzięcia. 

Uwaga została uwzględniona 

26.  Str. 59-63 Karty projektów 
Przesunięcie kart projektów nr. 3,4 ,5, 6 z 

kategorii przedsięwzięć komplementarnych  
do przedsięwzięć  głównych 

Realizacja projektów zw. z 
zagospodarowaniem 

turystyczno- rekreacyjnym 
wokół Jeziora Rożnowskiego 
bezpośrednio oddziałuje na 

obszar rewitalizacji oraz 
problemy społeczne 

mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych tj. 

Po konsultacjach z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego uwaga została 

uwzględniona 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

bezrobocie, brak miejsc pracy, 
brak dostępu do infrastruktury 

rekreacyjnej. Realizacja 
przedmiotowych projektów 

spowoduje powstanie min. 20 
nowych miejsc pracy gdzie os. 

z obszaru rewitalizacji będą 
mogli podjąć zatrudnienia. 

Ponadto wybudowana 
infrastruktura rekreacyjna 

będzie nieodpłatnie 
udostępniana mieszkańcom 

obszaru rewitalizacji, co 
spowoduje zniwelowania 

kluczowych problemów jakie 
wskazano na tym terenie.   

27.  
Komplementarność 

przestrzenna 

16.1 czy wykazano wzajemne dopełnianie 
się przestrzenne działań i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych dla uzyskania efektu 

synergii oraz zapewnienia efektywnego 
oddziaływania na cały obszar rewitalizacji (a 
nie punktowo) – sugerowane wykorzystanie 

mapy poglądowej obszaru rewitalizacji z 
oznaczonymi lokalizacjami przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych planowanych na obszarze 
rewitalizacji i zasięgami oddziaływania 

16.2 czy opisano mechanizmy zapobiegania 
niepożądanym efektom społecznym (jak np. 

Istotne dla Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

Uwaga została uwzględniona 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

segregacja społeczna) oraz przenoszeniu 
problemów na inne obszary 

16.3 czy opisano mechanizmy analizy 
następstw decyzji przestrzennych w skali 

całej gminy i jej otoczenia (np. 
przeznaczanie nowych terenów pod 

zabudowę) dla skuteczności programu 
rewitalizacji 

28.  
str. 69  Tabela dot. 

komplementarności 
problemowej 

Pkt. 9 proponuję zaznaczyć  aspekt  
techniczny 

Poprzez budowę ciągów 
pieszych wraz z oświetleniem 
nastąpi poprawa istniejącej 

infrastruktury na terenie wsi 

Uwaga została uwzględniona 

29.  
str. 69  Tabela dot. 

komplementarności 
problemowej 

Pkt. 14 proponuję zaznaczyć aspekt 
środowiskowy 

Realizacja projektu dot. 
zagospodarowania otoczenia 

jeziora,  poprawa obecnie 
zaniedbanego terenu przyczyni 

się  do poprawy środowiska 
naturalnego (terenów 

zielonych, nadbrzeża, oraz wód 
jeziora. 

Uwaga została uwzględniona 

30.  
str. 69  Tabela dot. 

komplementarności 
problemowej 

Pkt. 16  proponuję zaznaczyć aspekt  
przestrzenno-funkcjonalny 

Realizacja projektu przyczyni 
się do poprawy ładu 

przestrzennego centrum 
miejscowości poprzez 

uporządkowanie 
funkcjonalności obiektów 

Uwaga została uwzględniona 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

31.  
str. 70  Tabela dot. 

komplementarności 
problemowej 

Pkt. 22  proponuję zaznaczyć aspekt  
techniczny 

Realizacja projektu przyczyni 
się do poprawy stanu 

technicznego infrastruktury 
ogólnodostępnej w centrum 

miejscowości. (chodniki, 
oświetlenie uliczne, 

infrastruktura sportowa, 
turystyczna itp.) 

Uwaga została uwzględniona 

32.  
str.74   pkt. 25 w tabeli 10 – 
komplementarność źródeł 

finansowania 

Całkowity koszt w wierszu dot. projektu nr 
25 powinien wynosić: 350 000,00 zł 

Błąd pisarski dot. kwoty Uwaga została uwzględniona 

33.  
Str. 78 termin konsultacji 

Str. 80 
Daty konsultacji  od 21 stycznia do 21 luty 

2017 r. 
Błąd pisarski Uwaga została uwzględniona 

34.  Str. 78 termin konsultacji 

Brakuje daty obwieszczenia Wójta Gminy 
Gródek nad Dunajcem w sprawie projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Gródek nad Dunajcem na lata 2017-2022 

Zapis istotny dla Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

Uwaga została uwzględniona 

35.  Str.79 tabela 11 

Sposób informowania o spotkaniach: 
dołączyć informację o  metodzie 

zwyczajowo przyjętej poprzez informację 
przekazywaną podczas ogłoszeń 

parafialnych w poszczególnych kościołach 
na terenie gminy. 

Spacer studyjny: skorygować miejscowości 
– wykreślić „ZBYSZYCE” 

Informacje o konsultacjach 
przekazywane były 

mieszkańcom poprzez 
informację podczas ogłoszeń 

parafialnych w poszczególnych 
parafiach. 

W Zbyszycach nie odbywał się 
spacer studyjny. 

Uwaga została uwzględniona 

36.  
Partycypacja społeczna w 

procesie rewitalizacji 
Brakuje zapisu o zbieraniu kart 

przedsięwzięć 
Zapomniano o wpisaniu jednej 
z form partycypacji społecznej. 

Uwaga została uwzględniona 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

37.  
System monitoringu i oceny 

Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Brakuje określenia zmian jakie wprowadzi 
np. Zagospodarowania przestrzennego 

gminy 

Jest to istotne dla całościowej 
wizji Gminy 

Uwaga została uwzględniona 

38.  
System monitoringu i oceny 

Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

W monitoringu rzeczowym brakuje 
wskazania wskaźnika produktu, rezultatu i 

oddziaływania. 

Jest to istotne dla 
prawidłowego monitorowania 

Gminnego Programu 
Rewitalizacji. 

Uwaga została uwzględniona 

39.  - 
Brakuje wskazania niezbędnych zmian w 

dokumentach strategicznych 

Wymagane zgodnie „Ustawa o 
rewitalizacji. Praktyczny 

komentarz”. 
Uwaga została uwzględniona 

40.  
Zmiany z dokumentach 

strategicznych 

Zmiany w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Gródek nad 
Dunajcem i Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

Należy wskazać zakresu 
niezbędnych zmian w studium 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Uwaga została uwzględniona 

41.  - 
Brakuje podstawowych kierunków zmian 

funkcjonalno-przestrzennych obszaru 
rewitalizacji 

Wymagane zgodnie „Ustawa o 
rewitalizacji. Praktyczny 

komentarz”. 
Uwaga została uwzględniona 

42.  - 
Brakuje zapisu o opinii dot. 

przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 

Wymagane zgodnie „Ustawa o 
rewitalizacji. Praktyczny 

komentarz”. 
Uwaga została uwzględniona 

43.  Str.112 pkt. 11.3 
W opisie najczęściej wymienianych sołectw 

dwukrotnie wpisano sołectwo „Tropie” 
Błąd pisarski Uwaga została uwzględniona 

44.  Str. 119 R14 
Usunąć dane osobowe z kim prowadzone 

były wywiady pogłębione 
Ochrona danych osobowych Uwaga została uwzględniona 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

45.  
Lista planowanych projektów 

i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

Brak ujętych przedsięwzięć społecznych  
zgłaszanych do objęcia GPR: 

Przedsięwzięcia społeczne wspólne dla 
wszystkich obszarów: 

1. Dodatkowe zajęcia sportowe dla 
dzieci w wieku od 6 do 16 lat o 

różnorodnej tematyce. 
2. Utworzenie kółek tanecznych, 

prowadzenie zajęć tańca 
nowoczesnego dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych 
3. Organizacja zajęć tanecznych i 

śpiewu regionalnego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

4. Zajęcia z ratownictwa medycznego i 
sprawnościowe  dla strażaków 

dorosłych i młodzieżowych. 
5. Szkolenia z zakresu podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych – kursy 
doszkalające 

6. Kursy z ekonomii społecznej lub 
prowadzenia działalności 

gospodarczej 
7. Kursy językowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych  mające na 
celu podwyższenie kompetencji 

mieszkańców gminy. 

Przedsięwzięcia społeczne są 
istotne dla Gminnego 

Programu Rewitalizacji 
Uwaga została uwzględniona 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

8. Utworzenie/rozwój orkiestry 
dętej/chórów/kapel ludowych na 
terenie gminy. Działanie będzie 

stanowiło ważny element do 
budowania tożsamości lokalnej 

mieszkańców 
9. Stworzenie lokalnych czasopism i 

mediów w celu zapewnienia 
mieszkańcom gminy możliwości 

współtworzenia różnorakich  
inicjatyw medialnych  oraz 

zapewnienia promocji gminy jako 
miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

10. Utworzenie Klastra turystycznego 
zajmującego się promocją walorów 

lokalnych, przygotowaniem 
wspólnej oferty w zakresie turystyki 

i wypoczynku. 
Inwestor: Gmina Gródek nad Dunajcem 

przy współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi typu: szkoły, Gminny 

Ośrodek Kultury,  oraz stowarzyszeniami. 
 

Szacunkowy koszt: w trakcie wyceny, 
finansowanie ze środków RPO, gminnych, 
sponsorzy, środki krajowe np. FIO, ASOS. 



 

L.p. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odpowiedź na uwagę 

 

46.  
10. System monitoringu i 
oceny Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

6. Brak mapy o której mowa w art.15 pkt. 
14 

Wymóg zgodnie z Ustawą o 
rewitalizacji 

Uwaga została uwzględniona 

47.  - W GPR brakuje opinii instytucji. 
Wymóg zgodnie z ustawą o 

rewitalizacji. 
Uwaga została uwzględniona 

 

 


