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Rewitalizacja  
Gmina  
Ochotnica Dolna 
 

 

 

RAPORT Z OTWARTEGO SPOTKANIA  

warsztatu konsultacyjnego, w ramach konsultacji społecznych 

Projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie  

Gminy Ochotnica Dolna  

 

1. Podstawowe informacje o spotkaniu 

TYTUŁ/TEMAT 

spotkania 

Warsztat konsultacyjny, w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały 

Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna 

W ramach 

projektu 
Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna 

Data spotkania 23 stycznia 2017 r. 

Miejsce 

spotkania 
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej 

Uczestnicy/ki 

Interesariusze procesu, w tym mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna. 

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele wszystkich 3 miejscowości w Gminie, w 

tym radni reprezentujący ten teren. 

Moderator/ka 
Ekspert FRDL MISTiA ds. konsultacji społecznych: Lidia Klimas,  

Z-ca Dyrektora FRDL MISTiA ds. Doradztwa i Rozwoju 

Inne obecne 

osoby 

 Przedstawiciele Gminy Ochotnica Dolna – osoba odpowiedzialna za  prace nad 

Gminnym Programem Rewitalizacji 

 Interesariusze procesu rewitalizacji (lista uczestników w posiadaniu Urzędu 

Gminy) 

 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dwóch miejscowości Gminy 

Ochotnica Dolna: Ochotnica Górna i Tylmanowa 

Cele 

1. Zaprezentowanie założeń Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna  w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na terenie Gminy 

Ochotnica Dolna - propozycji granic obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, 

zaproponowanych w oparciu o analizę ekspercką 

2. Zgłaszanie uwag i rekomendacji mieszkańców do proponowanych obszarów.  

Metoda Warsztat konsultacyjny 

Autor/ka 

raportu 
Lidia Klimas 
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2. Przebieg spotkania  

 Określono cele spotkania, ustalono też kluczowe etapy spotkania. 

 Wprowadzenie do tematu, które kluczowo sprowadzało się do odpowiedzi na 2 podstawowe 
pytania: 
 Czym jest rewitalizacja? 
 Jak i po co ją robić? 
Prezentacja pokazująca kluczowe założenia związane z  procesem rewitalizacji, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, stanowi załącznik do raportu 

 Wprowadzenie dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica 

Dolna.  

 Prezentacja obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna – 

zgodnie z założeniami Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji   na terenie Gminy Ochotnica Dolna. 

Prezentacja propozycji obszarów zaproponowanych przez analityków FRDL MISTiA 

we współpracy z dr inż. arch. Tadeuszem  Kmieciem,  dotycząca wyznaczonych obszarów 

zdegradowanych i rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna. W prezentacji uwzględniono 

omówienie kluczowych założeń metodologii wyznaczenia obszaru zdegradowanego (OZ) 

i rewitalizacji (OR). 

Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego raportu. 

 Praca warsztatowa dotycząca poszczególnych podobszarów – problemy podobszarów 

rewitalizacji w Tylmanowej i Ochotnicy Górnej a wyzwania rozwojowe, w kontekście możliwości 

finansowania. 

 

Na spotkaniu nie zostały sprecyzowane wnioski/uwagi, jednakże ze względu na stosunkowo małą 

frekwencję na spotkaniu, uczestnicy ustalili sposób działania – dotarcia z informacją do mieszkańców 

najbliższego spotkania oraz kolejnych, mających na celu wzmocnienie partycypacji w pracach 

związanych z rewitalizacją w Gminie. 

 

 
Uwagi ogólne, poza wymienionymi powyżej , szczegółowymi: 

Interesariusze, w tym mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna zostali poinformowani, że będą mogli 

zgłaszać uwagi do projektu uchwały, do  5 lutego 2017 r. za pośrednictwem strony www lub osobiście 

w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna oraz o kolejnym spotkaniu konsultacyjnym, które zostało 

zaplanowane na dzień 27.01.2017 r. (debata społeczna). 

 

Załączniki 

1) Lista obecności na spotkaniu (w posiadaniu Urzędu Gminy Ochotnica Dolna) 

2) Prezentacje ze spotkania 

 
 


