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GMINNY PROGRAM 
REWITALIZACJI GMINY LIPINKI 

NA LATA 2017-2022 
 Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017-
2022 oraz projektu  Zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Lipinki 
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1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na 

lata 2017-2022 oraz projekt Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji                    

w Gminie Lipinki. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z art. 6 ustawy o 

rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1777).  

2. Cel konsultacji  

Celem przeprowadzonych konsultacji było uzyskanie opinii nt. projektu dokumentów 

i zaproponowanych w nim zasad, celów, kierunków działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Każda 

zainteresowana osoba mogła zgłosić swoje uwagi i opinie do projektu dokumentów.   

3. Przebieg i formy konsultacji  

Konsultacje społeczne prowadzone były w dniach 24 kwietnia – 23 maja 2017 r. w następujących 

formach:  

a) Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze było można dostarczyć: 

 drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@gminalipinki.pl, 

 drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53, 

 bezpośrednio do sekretariatu: Urząd Gminy Lipinki, 38 – 305 Lipinki 53, pok. nr 1 

 bezpośrednio do Referatu Budownictwa i Inwestycji, 38 – 305 Lipinki 53, pok. nr 14 
b) Zbieranie uwag poprzez formularz konsultacyjny i ankietę elektroniczną dostępną pod 

adresem: www.gminalipinki.pl 
c) Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie 

głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które 
odbyło się w dniu 8 maja w godzinach: 

 15.30 – Zespół Szkół w Krygu 

 17.00 – Budynek Wiejski w Wójtowej 

 18.30 – Budynek Wiejski w Lipinkach    
d) Zbieranie uwag ustnych do protokołu w godzinach pracy Urzędu. 

 

Poniższe uwagi odnoszą się do Gminnego Programu Rewitalizacji. W przypadku Zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wpłynęła jedna uwaga odnosząca się do zmiany 

nazwy załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji w Gminie Lipinki na: Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji w Gminie Lipinki  

4. Uwagi zgłoszone w formie pisemnej na formularzu uwag
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Lp. 

Część dokumentu, 
do której odnosi się 

uwaga (numer 
strony dokumentu, 

część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 
Propozycja zmiany/uzasadnienie 

odrzucenia 

1.  

Uwagi do załącznika 
graficznego  

Projekty główne: 
 
Projekt nr 7  obejmuje również Wójtową działka 1297/3 
 
Projekt nr 12 tytuł zadania: Rozbudowa, przebudowa i 
modernizacja budynku wiejskiego z remizą OSP oraz 
zagospodarowanie terenu wokół obiektu 
 
Projekt nr 11 tytuł zadania: zamiast obiektów sportowych - 
boiska sportowego  

Projekty uzupełniające 
Projekt nr 7 obejmuje również działkę 2023/3, 2102/3 
 
Dodać projekt 11:  Zagospodarowanie działki nr 294 w 
Krygu na cele rekreacyjno-społeczne – „siłownia pod 
chmurką” 

 
 
Projekt dotyczący prowadzenia 
zróżnicowanych form opieki nad 
dziećmi dotyczy również oddziału w 
Wójtowej 
 

Uwaga uwzględniona  

2.  
W tabeli nr 13 
Wskaźniki realizacji 
projektów  

brak projektu nr 15  Uwaga uwzględniona 

3.  
Strona 11 projekty 
uzupełniające 

Dopisać zadanie nr 11 zagospodarowanie działki nr 294 w 
Krygu na cele rekreacyjno-społeczne -  „siłownia pod 
chmurką” 

Realizacja celów rewitalizacji  Uwaga uwzględniona 
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5. Uwagi zgłoszone w formie ankiety  

W tej formie konsultacji społecznych udział wzięło kilka osób, które pozytywnie odpowiedziały na 

następujące pytania: 

1. Czy Pana/Pani zdaniem przedstawione w dokumencie wizja i cele są trafne? 

2. Czy Pana/Pani zdaniem w analizowanym dokumencie przedstawione propozycje działań są 
właściwe? 

3. Czy Pana/Pani zdaniem przedstawiony w dokumencie system wdrażania został prawidłowo 
określony? 

4. Czy określone w dokumencie wskaźniki monitorowania zostały sformułowane odpowiednio do 
wyznaczonych podobszarów rewitalizacji? 

6. Wyniki spotkań konsultacyjnych   

Przebieg spotkań konsultacyjnych był następujący – w pierwszej części omówione zostały etapy 
realizacji projektu oraz podstawowe informacje na temat rewitalizacji, a także metody konsultacji – 
możliwości zgłaszania uwag. W kolejnej części został zaprezentowany obszar zdegradowany                                      
i rewitalizacji oraz główne elementy GPR:  

 wizja obszaru rewitalizacji 

 cel nadrzędny wraz z celami strategicznymi i kierunkami działań   

 zgłoszone projekty rewitalizacyjne w podziale na główne i uzupełniające 
 

Następnie omówione zostały zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

W dalszej części spotkania uczestnicy mogli zgłaszać swoje propozycje i uwagi do przedstawionych 
dokumentów. W wyniku przeprowadzonych dyskusji pojawiały się następujące propozycje/pytania: 

1. Tytuł projektu nr  12 powinien brzmieć: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku 

wiejskiego z remizą OSP w Wójtowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu 

Odpowiedź: uwaga uwzględniona  

2. Czy ujęty został odcinek chodnika przy szkole podstawowej? Bo to jest kwestia 

bezpieczeństwa dzieci (Wójtowa, Lipinki) 

Odpowiedź: Kwestia chodnika została ujęta w projekcie uzupełniającym  

7. Uwagi ustne do protokołu  

W wyniku tej formy konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.  


