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RAPORT Z OTWARTEGO SPOTKANIA  

Debaty społecznej, w ramach konsultacji społecznych 

Projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna 

na lata 2016-2023  
 

1. Podstawowe informacje o spotkaniu 

TYTUŁ/TEMAT 

spotkania 

Debata społeczna, w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady 

Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023 

W ramach 

projektu 
Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna 

Data spotkania 19 maja 2017 r., godz. 10.00 – 12.30 

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. rewitalizacji i konsultacji społecznych: Lidia Klimas,  

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 trzech miejscowości Gminy 

Ochotnica Dolna: Ochotnicy Dolnej i Górnej oraz Tylmanowej 

Cele 

1. Zaprezentowanie założeń Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica 

Dolna na lata 2016-2023 

2. Zgłaszanie uwag i rekomendacji mieszkańców do proponowanego 

programu.  

Metoda Debata, prezentacja 

Autor/ka 

raportu 
Lidia Klimas 

 

 

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 

 Prezentacja kluczowych założeń Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 

2016-2023 wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie 

Gminy Ochotnica Dolna.  

Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego raportu. 

 Debata na temat założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, w szczególności 

zaś w kontekście planowanych przedsięwzięć, jako odpowiedzi na zdefiniowane problemy 

obszaru rewitalizacji. 

 

 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze wnioski mieszkańców, związane z kluczowymi miejscami 

w Gminie, które nie zostały uwzględnione w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. 



  
 

 

WNIOSKI UCZESTNIKÓW SPOTKANIA 

Zgłoszone w czasie konsultacji z mieszkańcami w dniu 19 maja 2017 r. 

 

Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 

Uwaga nr 1  

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 2) 

W opisie podobszaru rewitalizacji nr 6. „Obłaz-Gabrysie-Zaziąbły” (str. 56) 

wstawić poprawną mapę. 

Dbałość o poprawność zapisu 

Uwaga nr 2  

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 2) 

Utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci na podobszarze 
rewitalizacji  nr 7. „Młynne”. 
 

W związku z dużymi odległościami z podobszaru 

rewitalizacji nr 7 (Młynne) do centrum wsi, gdzie 

znajduje się WOK, oraz koniecznością poprawy szans 

edukacyjnych uczniów, istotnym jest utworzenie 

miejsca – świetlicy, w których dzieci będą mogły 

odrabiać zadanie i/lub otrzymać pomoc w tym zakresie. 

Uwaga nr 3 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 2) 

W zakresie przedsięwzięcia uzupełniającego PU15 (str. 91) uwzględnienie 

dodatkowych proponowanych ścieżek w miejscowości Tylmanowa: 

a. Ścieżka spacerowa wraz z oświetleniem i towarzyszącą infrastrukturą 

(np. ławki, kosze na śmieci, wiaty wraz z ławami i stołami), od Osiedla 

Łęg Dolny do Łęgu Górnego.  

b. Modernizacja na istniejącej części i utworzenie ścieżki-spacerowo 

rowerowej na Osiedlu Gabrysie-Zaziąbły (podobszar rewitalizacji nr 6), 

wzdłuż Potoku Klempy, wraz z oświetleniem i towarzyszącą 

infrastrukturą (np. ławki, kosze na śmieci). 

Pomimo bardzo dogodnego położenia miejscowości, 

brakuje w niej ścieżek spacerowych, tak aby mieszkańcy 

mogli się bezpiecznie przemieszczać, a istniejące są w 

złym stanie technicznym. 

Uwaga nr 4 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 2) 

Uwaga o niemożności zrealizowania ścieżki zaproponowanej w 

Tylmanowej ścieżki spacerowej w ramach przedsięwzięcia 

uzupełniającego PU15 (str. 91). 

Mieszkańcy zwrócili uwagę na fakt, ze względów 

formalnych mało prawdopodobnym, lub wręcz 

niemożliwym  jest utworzenie ścieżki na tym odcinku. 

Uwaga nr 5 

(spotkanie 

Propozycja uwzględnienia w ramach przedsięwzięć uzupełniających  

modernizacji placu zabaw przy szkole podstawowej  na Osiedlu 

Plac zabaw znajduje się przy szkole, do której 

uczęszczają uczniowie z dwóch podobszarów 



  
 

konsultacyjne 

nr 2) 

Mastalerze – plac zabaw przylegający do podobszaru rewitalizacji 

Gabrysie –Zaziąbły i sąsiadującego z podobszarem rewitalizacji na Osiedlu 

Rzeka.) -   

rewitalizacji (Gabrysie –Zaziąbły i sąsiadującego 

podobszaru Osiedle Rzeka.) w związku z tym dla jakości 

pracy szkoły i popołudniami, gdy w jej okolicach dzieci 

spędzają czas, jako istotnym miejscu spotkań. 



   

Uwagi ogólne, poza wymienionymi powyżej , szczegółowymi: 

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

uwagi do projektu uchwały, do 21 maja 2017 r. za pośrednictwem strony www Gminy Ochotnica Dolna i 

BIP. 

 

Załączniki 

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

2) Prezentacja ze spotkania 


