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1. Wstęp
Niniejszy dokument stanowi raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Szepietowo. Konsultacje społeczne były prowadzone łącznie z
konsultacjami Prognozy Odziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Szepietowo.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227
z późn. zm.).
Burmistrz Szepietowa podał do publicznej wiadomości informację o konsultacjach
społecznych. Projekty dokumentów oraz formularze konsultacyjne dostępne były w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w formie drukowanej w Urzędzie
Miejskim.
Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych
osób, organizacji, podmiotów do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Szepietowo wraz z Prognozą Odziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Szepietowo.
Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 25 sierpnia do 15 września 2017 roku.
Formy przeprowadzenia konsultacji:
a) wypełnienie udostępnionego formularza konsultacyjnego i dostarczenie go drogą
elektroniczną lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Szepietowie w Sekretariacie
Urzędu.
b) otwarte spotkanie konsultacyjne które odbyło się dnia 29 sierpnia 2017 roku w Sali
Rady Miejskiej,
c) badania ankietowe realizowane w terminie od 25 sierpnia do 15 września 2017 roku;
ankieta dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na
portalu gminy; ankietę można było dostarczyć drogą elektroniczną lub osobiście w
Urzędzie Miejskim w Szepietowie w Sekretariacie Urzędu.
Raport niniejszy dotyczy konsultacji społecznych projektu dokumentu. Cały proces
partycypacji społecznej został scharakteryzowany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy
Szepietowo, rozdz. 10. „Mechanizmy włączenia interesariuszy”.
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2. Przebieg konsultacji
W okresie konsultacji dostarczono 4 formularze konsultacyjne (wzór - załącznik 1 do Raportu)
oraz 2 ankiety konsultacyjne (wzór - załącznik 2 do Raportu). Ankiety konsultacyjne
wypełniono tylko w części drugiej (dotyczącej propozycji potrzeb i rozszerzenia projektów
rewitalizacyjnych).
Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się dnia 29 sierpnia 2017 roku w Sali Rady Miejskiej.
W spotkaniu wzięło udział 12 uczestników, reprezentantów wielu grup interesariuszy. W
czasie spotkania przeprowadzono:
 prezentację dokumentu,
 otwartą, moderowaną dyskusję umożliwiają swobodne wypowiedzi mieszkańców,
uczestników spotkania,
 zogniskowany wywiad grupowy w którym wzięli udział członkowie Zespołu ds.
Rewitalizacji, radni zainteresowani tematem.

3. Analiza zgłoszonych uwag i opis wprowadzonych zmian
Uwagi i propozycja zmian

Forma konsultacji

Wprowadzenie jako kolejne
przedsięwzięcie rewitalizacyjne lub
element przedsięwzięcia: utworzenie
przedszkola sportowego wraz z placem
zabaw i boiskiem w budynku byłej Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach.
Wprowadzenie jako kolejne
przedsięwzięcie rewitalizacyjne lub
element przedsięwzięcia: utworzenie
poradni rehabilitacyjnej w budynku byłej
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
Moczydłach.
Wprowadzenie jako kolejne
przedsięwzięcie rewitalizacyjne lub
element przedsięwzięcia: utworzenie
ośrodka hipoterapii na terenie byłej
szkoły w Wylinach Rusi.
Uwzględnienie do zagospodarowania na
cele publiczne lub inwestycyjne terenu
działki nr 39 w miejscowości KamieńRupie.
Wprowadzenie jako kolejne
przedsięwzięcie rewitalizacyjne lub
element przedsięwzięcia: rewitalizacja

Formularz
konsultacyjny

Uzasadnienie uwzględnienia
lub nie uwagi/ propozycji.
Wprowadzone zmiany, ich
zakres.
Uwzględniono propozycję jako
element przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego nr 13.

Ankieta
konsultacyjna

Uwzględniono propozycję jako
element przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego nr 7

Ankieta
konsultacyjna

Uwzględniono propozycję jako
element przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego nr 7

Zogniskowany
wywiad grupowy

Uwzględniono propozycję jako
element przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego nr 9

Otwarta,
moderowana
dyskusja

Uwzględniono propozycję jako
element
przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego nr
1.
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przestrzeni, placów i remont obiektów
pokolejowych dla rozwoju kultury i
przedsiębiorczości.
Uzasadnić szerzej potrzebę realizacji
niektórych projektów poza obszarami
rewitalizacji.
Doprecyzowanie lokalizacji w przypadku
niektórych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Uwagi RDOŚ w Białymstoku: korekta
podstawy prawnej – zmiana zapisu z art.
46 ust. 1 na art. 46 ust. 2.

Uwagi RDOŚ w Białymstoku dotycząca
zapisów o ochronie Parku
Krajobrazowego w Szepietowie i ochrony
gatunkowej ptaków nietoperzy podczas
prac związanych z termomodernizacją
budynków
Wyjaśnienie i rozszerzenie mechanizmów
zapewnienia komplementarności
projektów, wprowadzenie szerszego
opisu powiązań pomiędzy projektami.

Uwzględnienie na mapie OZ i OR legendy.

Formularz
konsultacyjny

Zmieniono
nazwę
tego
przedsięwzięcia i rozszerzono
jego zakres.
Uwzględniono uwagę – rozdz.
7.

Formularz
konsultacyjny

Uwzględniono propozycję dla
przedsięwzięcia nr 13.

Opinia RDOŚ w
Białymstoku
dotycząca Prognozy
Oddziaływania na
Środowisko
Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy
Szepietowo
Opinia RDOŚ w
Białymstoku
dotycząca Lokalnego
Programu
Rewitalizacji Gminy
Szepietowo
Formularz
konsultacyjny,
otwarta,
moderowana
dyskusja

Uwzględniono uwagę – str. 5
Prognozy Oddziaływania na
Środowisko Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy
Szepietowo.

Otwarta,
moderowana
dyskusja

5

Uwzględniono uwagę,
wprowadzono stosowne
zapisy, str. 77.

Uwzględniono uwagę.
Poszerzono opisy w rozdz. 9,
wymagało to wprowadzenia
opisów powiązań pomiędzy
projektami, ich synergii i
wpływu na zjawiska
kryzysowe. Wprowadzono
dodatkowe opisy w rozdz. 7.
Uwzględniono uwagę

4. Załączniki
4.1. Formularz konsultacyjny
FORMULARZ KONSULTACYJNY
Konsultacje społeczne

Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szepietowo
wraz z Prognozą Odziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Szepietowo
1. Nazwa podmiotu/ imię i nazwisko zgłaszającego (nieobowiązkowo):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres (nieobowiązkowo):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Dane kontaktowe (nieobowiązkowo):
tel. …………………………………………………………………………………………...
e-mail:…………………………………………………………………………………….
4. Data wypełnienia:
……………………………………………………………………………………………….
5.

Typ interesariusza (proszę zaznaczyć lub pogrubić)

 Mieszkaniec obszaru rewitalizacji
 Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości, podmiot zarządzający
nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji
 Mieszkaniec gminy
 Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą
 Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 Organ władzy publicznej
 Inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa

6

6. Uwagi i opinie

Lp.

Obecny zapis w projekcie lub jego
lokalizacja w projekcie Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy
Szepietowo
lub
w Prognozie Odziaływania na
Środowisko Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Szepietowo

Sugerowane zmiany
(konkretne propozycje
nowego brzmienia)

lub wskazanie dokumentu, nr
strony, rozdziału, akapitu, tabeli,
itd.
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Uzasadnienie zmiany

4.2. Ankieta
Gmina Szepietowo
Ankieta konsultacyjna
Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szepietowo
wraz z Prognozą Odziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Szepietowo
1. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szepietowo określa obszary rewitalizacji
jako tereny położone w miejscowości Szepietowo i Szepietowo-Wawrzyńce (patrz mapa w
Programie). Proszę wskazać intensywność występowania niekorzystnych zjawisk na tym.
Proszę wstawić „X” w kolumnach po lewej stronie (0 - zjawisko niekorzystne nie występuje
(problem nie istnieje), 1 – mała intensywność – mały problem, 2 – średnia, 3 – duża
intensywność zjawiska – duży problem, N – nie wiem.
Ocena
0

1

2

3

Zjawiska/ problemy

N
bezrobocie
ubóstwo
kradzieże

wandalizm – niszczenie mienia
napady, rozboje lub pobicia
alkoholizm
przemoc w rodzinie
narkomania
przestępczość młodocianych
nieufność międzyludzka
zły stan zdrowia mieszkańców
niski poziom wykształcenia większości mieszkańców
niski poziom współpracy międzyludzkiej
niski poziom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
niski poziom kreatywności, pomysłowości, przedsiębiorczości
niski poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne
niewielka ilość przedsiębiorstw
słaba kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw
niski poziom dostępu do sklepów i usług
występowanie dzikich wysypisk odpadów, nielegalne składy odpadów
występowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego
obszary wymagające rewitalizacji przyrodniczej (wyrobiska, wysypiska,
inne)

8

szczególnie zdegradowane obszary: obszary popegeerowskie, tereny
zdegradowane rolniczo, zniszczone kompleksy obiektów, obszary
poprzemysłowe, poprodukcyjne, powojskowe, pokolejowe, inne
brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami
brak lub niska jakość terenów publicznych (na rekreację, sport, kulturę)
niska jakość usług kultury
niska jakość usług sportu i rekreacji
niska jakość usług oświaty
brak dostępu do sieci wodociągowej
zła gospodarka ściekami
zły stan zabytków i innych cennych obiektów
zły stan techniczny budynków mieszkalnych
zły stan techniczny budynków użyteczności publicznej
zły stan estetyczny otoczenia
brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w
pobliżu miejsca zamieszkania
brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania
słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia
zamieszkania
słaba współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi
Inne, jakie:

Inne, jakie:
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2. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szepietowo określa listę przedsięwzięć
rewitalizacyjnych w kontekście przeanalizowanych problemów w dokumencie. Proszę o
wskazać dodatkowe propozycje uszczegółowiające te przedsięwzięcia. Jakie konkretne
obszary, miejsce/miejsca, obiekt/obiekty, zjawiska, powinny być w szczególności i szybko
objęte projektami inwestycyjnymi lub realizacją tzw. „miękkich” projektów (szkolenia,
doradztwo, wsparcie, itp.) na obszarze rewitalizacji lub w gminie, aby wyeliminować
problemy?
Przykład 1: W miejscowości „A” na ul. „B”, znajduje się zniszczony budynek po starym zakładzie, budynek
niepilnowany, młodzież urządza tam spotkania, wieczorami jest hałas, jest spożywany alkohol, niewykluczone, że są brane
narkotyki, może dojść do tragedii, budynek jest w bardzo złym stanie technicznym.
Przykład 2: Za wsią „C”, na skraju lasu, w kierunku wsi „D” znajduje się bagnisty teren, zaśmiecony, ludzie wyrzucają
tam odpady. Należy teren oczyścić.
Przykład 3: W miejscowości „E”, za szkołą, znajduje się niewykorzystany gminny plac, który niszczeje. Teren należy
zagospodarować, wykorzystać do organizacji imprez kulturalnych, sportowych lub na potrzeby szkoły.
Przykład 4: Wieś „F” jest nieskanalizowana i niezwodociągowana. Hamuje to napływ nowych mieszkańców, rozwój
agroturystyki, przedsiębiorczości, ludzie się wyprowadzają, wieś się wyludnia.
Przykład 5: W gminie brakuje zajęć rekreacyjnych i kulturalnych dla osób starszych. Liczba osób starszych jest duża i
rośnie, należy stworzyć ofertę dla seniorów, np. aerobik, zajęcia komputerowe, inne.

Państwa propozycje.

Państwa propozycje.
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3. Typ interesariusza (proszę zaznaczyć lub pogrubić)
 Mieszkaniec obszaru rewitalizacji
 Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości, podmiot zarządzający
nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji
 Mieszkaniec gminy
 Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą
 Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 Organ władzy publicznej
 Inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa
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