Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łużna
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji gminy Łużna.

1. Opis przebiegu i form konsultacji.
Procedura: Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łużna w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łużna zostało opublikowane 8 marca 2016
roku. Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu uchwały można było składać w terminie
do 7 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00.
Formularze zgłaszania uwag rozdawane były uczestnikom warsztatów 17 marca 2016r. oraz
podczas spotkania konsultacyjnego 30 marca 2016r. Warsztaty i spotkanie odbyły się
w budynku Urzędu Gminy Łużna. Formularze zgłaszania uwag dostępne były: na stronie
internetowej Urzędu Gminy Łużna pod adresem http://www.luzna.pl (wejście przez zakładki:
Strefa Gminna),
Kwestionariusz można było także pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy, w godzinach pracy
Urzędu Gminy Łużna. Wypełnione formularze można było dostarczyć do Urzędu Gminy drogą
korespondencyjną lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie w godzinach pracy urzędu, w formie
pisemnej. Wypełnione formularze można było również przesłać na adres mailowy:
gmina@luzna.pl. Istniała też możliwość ustnego zgłoszenia uwag do protokołu w siedzibie
Urzędu Gminy w pokoju 102 lub telefonicznie pod nr (18) 354 31 65 wew.102 w godzinach
pracy Urzędu Gminy Łużna.
Zbieranie uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego trwało do dnia 7 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00.
2. Zestawienie opinii i uwag zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji dotyczących
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Łużna.
2.1 Zgłoszone podczas warsztatów – 17 marca 2016r. - uwagi do projektu uchwały Rady
Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna 2016-2020. W formie papierowej zostały
złożone cztery formularze zgłaszania uwag. Wszystkie ankiety wskazywały, że respondenci
wnikliwie analizowali przebieg granic obszaru zdegradowanego, jak i rewitalizacji.
Formularze zgłaszania uwag zawierały uwagi i pytania na temat sposobu wyznaczenia
obszarów. Pojawiły się też pytania dotyczące zmian proponowanych granic, tak aby objąć
wsparciem właściwy obszar i mieszkańców. Treść uwag, opinii i ich wpływ na dalsze prace
zawierają poniższe zestawienia:
Treść uwag i opinii:
Uwaga dotycząca diagnozy- diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna powinna dotyczyć
mniejszych jednostek przestrzennych gminy. Jednostki gminy - sołectwa mogą być zbyt
dużymi obszarami. Podział na mniejsze jednostki być może pozwoli bardziej dokładnie
wykazać obszary zdegradowane.

Treść uwag i opinii:
Uwaga dotycząca obszaru rewitalizacji - obszar rewitalizacji powinien być rozległy ponieważ
z diagnozy wynika, że społeczeństwo się starzeje i rozległy obszar rewitalizacij pozwoli objąć
wsparciem nie tylko młodzież poprzez rozwój wielorakich aktywności ale również inne,
starsze grupy społeczne.
Treść uwag i opinii:
Proponuje się aby rewitalizacją objąć inne obszary niż wskazane w projekcie uchwały.
W gminie znajdują się inne tereny które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych
zjawisk lub ze względu na potencjał służący wyprowadzeniu obszarów zdegradowanych
z sytuacji kryzysowej, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.
Treść uwag i opinii:
Wnioskujący zasugerował, że należy powtórzyć badania ankietowe wśród mieszkańców
i jeszcze raz zapytać kto jest zainteresowany przyłączeniem do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Ankiety przekazywane przez sołtysów w roku 2014 nie oddają prawdziwego
zainteresowania mieszkańców, a brak sieci wod-kan nie sprzyja rozwojowi gminy. Dostęp do
tych sieci mógłby spowodować rozwój firm i mogłyby powstać nowe miejsca pracy.
2.2 Zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego - 30 marca 2016r. - uwagi do projektu
uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna 2016-2020.
Podczas spotkania konsultacyjnego mieszkańcy gminy w formie papierowej złożyli trzy
formularze zgłaszania uwag. Większość uczestników spotkania popierało proponowane do
wyznaczenia granice obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. Kilka osób wnioskowało
jednak o ponowne przeanalizowanie sytuacji społecznej w gminie. Mieszkańcy uzasadniali to
koniecznością prowadzenia rewitalizacji na obszarach gminy, na których być może zostanie
stwierdzone jeszcze większe nasilenie negatywnych zjawisk.
Treść uwag i opinii:
Uwaga dot. diagnozy - dotyczyła konieczności ponownego zbadania chęci przystąpienia
mieszkańców do sieci wodno-kanalizacyjnej. Zdaniem wnioskodawcy rozwój innych gmin
sprawia że coraz więcej mieszkańców gminy Łużna jest zainteresowana wykonaniem
przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
Treść uwag i opinii:
W kolejnym formularzu zgłoszono potrzebę wyznaczenia całej gminy jako obszaru
zdegradowanego, co zdaniem wnioskodawcy pomogłoby prowadzić bardzo szeroką, ogólno
gminną profilaktykę uzależnień (głównie zapobieganie alkoholizmowi).
Treść uwag i opinii:
Opinia w sprawie koniecznych do podjęcia działań rewitalizacyjnych: mieszkanka
podkreślała braki w ofercie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży (np. warsztaty ikon,
wyjazdy do muzeów) i potrzebę wybudowania placu zabaw przy szkole, oraz boisk dla
dzieci. Podkreśliła też że w wyznaczonym obszarze rewitalizacji trzeba poprawić
bezpieczeństwo dzieci poprzez budowę chodników i poboczy.
3. Zestawienie propozycji zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji w zakresie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Łużna
wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Łużna do poszczególnych typów propozycji.
Zgłaszane przez mieszkańców Gminy propozycje zmian dotyczyły zbadania sytuacji
społecznej, technicznej, środowiskowej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej

w podziale na mniejsze obszary niż sołectwa. W ślad za tym mieszkańcy wyszli z propozycją
wyznaczenia częściowo innych obszarów jako obszary rewitalizacji.
Stanowisko Wójta gminy w tej sprawie zostało zaprezentowane w pkt.5
4. Protokół ze spotkań z interesariuszami rewitalizacji.
W ramach konsultacji odbyły się warsztaty z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające
omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
gminy Łużna, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu;
spotkanie odbyło się w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna w dniu 17 marca 2016r.
w godz.15.30-17.30,
Dnia 30 marca 2016r. w godz. 15.00-17.00, odbyło się spotkanie konsultacyjne
z zainteresowanymi tematem mieszkańcami Gminy (miejscem spotkania była sala obrad
w budynku Urzędu Gminy Łużna).
Podczas spotkania i warsztatu prezentowana była diagnoza Gminy Łużna oraz wyznaczone na jej
podstawie granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji prezentowane były na mapie w skali 1:5000.
Mieszkańcy po wysłuchaniu wniosków z diagnozy zadawali pytania dotyczące wybranych
wskaźników.
Niektóre opinie, uwagi i propozycje zmian zostały złożone na przygotowanych formularzach,
natomiast część opinii została zgłoszona do protokołu.
5. Podsumowanie wyników konsultacji.
Mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w konsultacjach wszelkimi możliwymi kanałami.
Oprócz ogłoszenia i zaproszenia na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń, osobiste
listowne zaproszenia otrzymali: lokalni liderzy, radni, przedsiębiorcy, przedstawiciele
jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, sołtysi.
W warsztatach udział wzięło 11 mieszkańców gminy. W spotkaniu konsultacyjnym
uczestniczyło 7 mieszkańców. Formularze uwag przekazane zostały w wersji papierowej.
Nikt nie skorzystał z możliwości elektronicznego przekazania formularzy zgłaszania uwag.
6. Stanowisko Wójta Gminy Łużna do wyników konsultacji.
W wyniku zgłoszonych opinii, uwag i propozycji została podjęta decyzja o zmianie jednostek
referencyjnych. Zamiast proponowanych w pierwszej wersji sołectw, przyjęto nowe jednostki
referencyjne - okręgi wyborcze w granicach uchwalonych przez Radę Gminy uchwałą
nr XLIX/341/14 z dnia 21 lipca 2014 w sprawie podziału Gminy Łużna na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Po wyznaczeniu wskaźników dla nowych 15 jednostek referencyjnych przeprowadzona
została nowa delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

