
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gołcza

Przedmiot konsultacji: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gołcza
Data ogłoszenia o 
konsultacjach społecznych:

31.08.2016 r.

Forma: -formularz konsultacyjny,

-spotkanie konsultacyjne,

-ankieta konsultacyjna 

-uwagi ustne
Daty  graniczne  konsultacji
społecznych:

08.09.2016-10.10.2016

Forma przekazywania 
informacji:

-droga elektroniczna na adres:

konsultacje.spoleczne@golcza.pl,

-droga korespondencyjna na adres: Urząd Gminy

Gołcza, Gołcza 80; 32-075 Gołcza,

-droga osobista (osobą wyznaczoną do udzielania

wyjaśnień i przyjmowania opinii  był Pan Tomasz

Błaut,  Urząd  Gminy  Gołcza,  Gołcza  80;  32-075

Gołcza, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu),

-spotkanie konsultacyjne.

Przebieg konsultacji społecznych:

1. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych

3. Podsumowanie konsultacji

Konsultacje społeczne – podsumowanie:

W  wyniku  konsultacji  społecznych  wpłynęło  45  ankiet,  w  których  określono
następujące  podejście  do  Projektu  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  Gminy
Gołcza:
- 41 osób, które wyraziły swoją opinię uznało, iż zdecydowanie się zgadza na

przedsięwzięcia  zaplanowane  do  realizacji  w  projekcie  Gminnego  Programu

Rewitalizacji Gminy Gołcza,

-  3  osoby,  które  wyraziły  swoją  opinię  uznały,  iż  raczej  się  zgadzają

z zaproponowanymi przedsięwzięciami zaplanowanymi do realizacji w projekcie

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gołcza,

- 1 osoba nie uzupełniła w ankiecie informacji w tym zakresie.



Ponadto  w  formularzu  konsultacyjnym zaproponowano  interesariuszom

możliwość wskazania uwag do treści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminy Gołcza w zakresie:

1. Treść uwagi do GPR,

2. Jakie zdaniem Pana/Pani przedsięwzięcie rewitalizacyjne mogłoby wpisywać się

w założenia do GPR, w tym:

- Nazwa przedsięwzięcia,

- Lokalizacja, miejsce realizacji przedsięwzięcia (adres, numery działek),

- Opis przedsięwzięcia,

Mieszkańcy  przedstawili  następujące  uwagi  (w  formularzach  konsultacyjnych

pojawiły się następujące zapisy):

-
Jakie zdaniem Pana/Pani przedsięwzięcie rewitalizacyjne

mogłoby wpisywać się w założenia do GPR, w tym:

Lp.
Treść uwagi do GPR

Nazwa

przedsięwzięcia

Lokalizacja,

miejsce

realizacji

przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

1

Program rewitalizacji na terenie

sołectwa Gołcza całkowicie 

odzwierciedla wnioski i 

oczekiwania mieszkańców 

sołectwa i całej Gminy, 

szczególnie w kwestii budowy 

basenu krytego, zakładu 

gastronomicznego, o co 

wnioskowali mieszkańcy innych

sołectw.

2

"Ścieżka rowerowa" 

na terenie Gminy 

Gołcza z 

uwzględnieniem 

zamontowania 

sprzętu 

napowietrznego do 

ćwiczeń 

rekreacyjnych

Teren Gminy 

Gołcza

3 Koncentracja działań 

rewitalizacyjnych powinna 

koncentrować się na:

- eksponowanie w działaniach 

centrum Gminy Gołcza



-zapewnienie większego 

bezpieczeństwa mieszkańców 

Gminy (chodnik dla pieszych, 

możliwość podjazdu, dojazdu)

4

Diagnoza zawarta w pierwszej 

części GPR nie odnosi się do 

sytuacji problemowych w 

gminie tylko do województwa, 

powiatu. Powinna zostać 

usunięta.

5

- bardziej 

zdecydowane 

działania związane z 

Sarią

po zrealizowaniu 

powyższych działań 

koncentracja:

- sport

- rekreacja

- kultura

6

Chobędza - remont 

remizy oraz terenu 

przyległego

Chobędza

7 Trzebienice

8

W Gminnym Programie 

Rewitalizacji pominięto 

mieszkańców w 

miejscowościach Trzebienice, 

Wielkanoc a w pozostałych 

miejscowościach jest ich 

bardzo niewielu. GPR powinien 

dawać możliwość skorzystania 

z projektów mieszkańcom z 

terenów szczególnie 

zdegradowanych a nie tylko 

wybranym niewielkim grupom 

mieszkańców
9 Czaple Wielkie
10 Czaple Wielkie

11

remont Domu 

Ludowego w 

miejscowości Ulina 

Mała

Ulina Mała Celem byłaby poprawa 

życia mieszkańców Ulina 

Mała i stworzenie 

warunków do realizacji 

potrzeb integracyjnych, 

społecznych i 

kulturalnych poprzez 

gruntowny remont Domu

Ludowego - miejsce 

spotkań lokalnej 

społeczności

12
Gołcza - szkoła budowa krytej pływalni 

przy szkole w Gołczy
13 Kryty basen przy SP 

w Gołczy 

(alternatywa dla 

SP w Gołczy

Czaple Wielkie - 

boisko sportowe, 



dzieci i młodzieży, 

poprawa edukacji, 

propagowanie 

zdrowego trybu 

życia)

Poprawa terenów 

rekreacyjno-

sportowych               

w Czaplach Wielkich

Zagospodarowanie

kamieniołomów

remiza OSP 

Wielkanoc

14

Mimo zdefiniowania obszarów 

zdegradowanych na terenie 

prawie całych 5 miejscowości 

bardzo ograniczony jest obszar 

rewitalizacji. Obszar 

rewitalizacji powinien być 

większy, nawet na całym 

obszarze zdegradowanym.

15

Budowa basenu Gołcza, 

wykorzystanie 

istniejących 

terenów przy 

budynkach 

szkolnych

Celem jest budowa 

niskoinwestycyjnego 

basenu do podstawowej 

nauki pływania dzieci w 

ramach zajęć szkolnych i

pozaszkolnych, basenu 

dla uczniów, nauczycieli 

szkół, mieszkańców 

gminy, sportowców i do 

rehabilitacji osób

16

W GPR powinno być lepiej 

opisane uzasadnienie 

komplementarności z 

dokumentami gminnymi. 

W  zakresie  wskazanych  uwag,  poza  uwagami  potwierdzającymi

konieczność  realizacji  zaplanowanych  przedsięwzięć,  przedstawiono

następujące propozycje:

1.Ścieżka  rowerowa  z  zamontowaniem  sprzętu  napowietrznego  do  ćwiczeń

rekreacyjnych – Gołcza,

2.Chodnik dla pieszych, możliwość podjazdu, dojazdu – Gołcza,

3.Bardziej zdecydowane działania związane z Sarią,

4.Koncentracja na sporcie, rekreacji i kulturze,

5.Remont Domu Ludowego Ulina Mała,



Ponadto  przedstawiono  propozycje  zmiany  Gminnego  Programu

Rewitalizacji w postaci:

1.Usunięcia z GPR diagnozy ogólnej,

2.Rozszerzenia  działań  rewitalizacyjnych  na  mieszkańców  wszystkich

miejscowości znajdujących się w obszarze zdegradowanym,

3.Rozszerzenia obszaru rewitalizacji,

4.Konieczności  lepszego  uzasadnienia  komplementarności  Programu

z dokumentami strategicznymi Gminy,

Biorąc powyższe pod uwagę, wnioski zostaną wykorzystane do poprawy zapisów

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gołcza. Zostaną przygotowane zmiany

we  wskazanych  zakresach,  jeśli  zapisy  nie  wykraczają  poza  zdiagnozowane

obszary  zdegradowane.  Na  tym konsultacje  Gminnego  Programu  Rewitalizacji

Gminy Gołcza zakończono. 


