Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu
„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica” oraz
projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji
Wójt Gminy Moszczenica, mając na uwadze konieczność prowadzenia
rewitalizacji wybranych obszarów Gminy Moszczenica, przeprowadził konsultacje
społeczne. Przedmiotem konsultacji był projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Moszczenica” oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone zostały od dnia 8 sierpnia do 7 września 2017 r.
W tym samym terminie była możliwość składania uwag do programu. Konsultacje
przeprowadzono w formie:
1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym został
przedstawiony

projekt

„Gminnego

Programu

Rewitalizacji

dla

Gminy

Moszczenica”, a także była możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz
składanie ich do protokołu. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy
w Moszczenicy dnia 17 sierpnia 2017 r. o godz. 9.
2. Zbierania uwag ustnych - uwagi można było składać w okresie do dnia
8 sierpnia do 7 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Moszczenicy,
ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, w godzinach pracy Urzędu,
3. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub
formularza zamieszczonego na stronie Gminy Moszczenica w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych był
dostępny:
1. na

stronie

Biuletynu

Informacji

Publicznej

Gminy

Moszczenica:

moszczenica.bipst.pl,
2. w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica.
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W

trakcie

trwania

konsultacji

społecznych

wpłynęły

dwa

formularze

konsultacyjne. Poniżej przedstawiono odniesienie się do uwag przedstawionych w
formularzach:
1. W pierwszym z formularzy uwaga dotyczyła: budowy ścieżek i dróg
rowerowych. Jako uzasadnienie podano: poprawę bezpieczeństwa, wzrost
aktywności fizycznej mieszkańców, poprawę atrakcyjności turystycznej. Uwagi
nie uwzględniono. We wniosku nie podano lokalizacji planowanych ścieżek
rowerowych, stąd nie można określić jaki wpływ na obszar rewitalizacji miała
by ich budowa. Natomiast w celu poprawy bezpieczeństwa zaplanowano
działania w infrastrukturę drogową, która jest bezpośrednio powiązana
z innymi projektami rewitalizacyjnymi, poprawia dostępność do obszarów
planowanej interwencji przez co przyczynia się do kompleksowej interwencji
zaplanowanej w programie.
2. Druga uwaga dotyczyła uszczegółowienia zapisów dotyczących projektu
głównego nr 2. Zaproponowano następujące propozycję zmian: nasadzenia:
wokół stawu z aleją, wokół stawu, fontanna pływająca podświetlana na części
od strony szkoły podstawowej, oświetlenia wokół części przy szkole
podstawowej wokół stawu, oświetlenie w starym stylu, mostek przejście
z parku do ulicy dworcowej w miejscu starej gorzelni. Uwagi nie uwzględniono.
Proponowane zapisy wpisują się w planowany w projekcie zakres zadań tj.
remont układu komunikacyjnego parku, budowę oświetlenia, monitoringu,
obiektów małej architektury czy rekultywację stawu. Proponowane działania są
uszczegółowieniem zamierzeń projekty i mogą zostać wzięte pod uwagę
podczas opracowania koncepcji zagospodarowania terenu na podstawie
danego projektu.

W trakcie spotkania otwartego przedstawiono obecnym interesariuszom
założenia programu rewitalizacji i projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania
składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przypomniano
i przybliżono tematykę rewitalizacji w języku niespecjalistycznym. Zaprezentowana
wizja, cele i kierunki działań została przez interesariuszy potwierdzona jako właściwy
kierunek interwencji w ramach procesu rewitalizacji.
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