
Raport z konsultacji społecznych 

1.  Informacja  podsumowująca  z  konsultacji  społecznych  w  sprawie  projektu  uchwały
o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515) oraz w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz.
1777), Wójt Gminy Wąpielsk obwieszczeniem z dnia 14 czerwca 2016 r. zaprosił mieszkańców do
udziału  w konsultacjach  dotyczących  projektu  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru
zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji.  Informację  o  konsultacjach społecznych  zamieszczono 15
maja  2016  r.  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  gminy  oraz  na  tablicy
ogłoszeń  w urzędzie  i  słupach  ogłoszeniowych  na  terenie  gminy.  Konsultacje  prowadzone  były
w dniach od 15 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2016 r., a ich celem było zebranie od interesariuszy
rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie:

wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  na  terenie  Gminy
Wąpielsk,

 zdiagnozowanych na tych obszarach problemów.

W  konsultacjach  mogli  brać  udział  wszyscy  mieszkańcy  Gminy,  a  zwłaszcza  mieszkańcy
obszaru rewitalizacji oraz właściciele i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na
tym  obszarze,  podmioty  prowadzące  działalność  społeczną,  w tym  organizacje  społeczne  i  grupy
nieformalne,  przedsiębiorcy,  jednostki  samorządu terytorialnego i  ich jednostki  organizacyjne  oraz
inne podmioty działające na obszarze rewitalizacji. 

Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:

 zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji,

 ankiety w formie papierowej lub elektronicznej,

 spotkania  konsultacyjne,  podczas  których  oprócz  prezentowania  informacji,
prowadzone były debaty z uczestnikami – spotkania odbyły się 22 czerwca 2016 r. w
miejscowościach: Wąpielsk oraz Ruszkowo. 

Projekt  uchwały  wraz  z  załącznikami  (tj.  „Diagnoza  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru
rewitalizacji Gminy Wąpielsk” oraz mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji), ankiety i
formularz  konsultacji  przez  cały  okres  trwania  konsultacji  były  dostępne  na  stronie  internetowej
gminy (http://www.wapielsk.pl/) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk. Wypełniony formularz
konsultacji oraz ankietę można było przekazać e-mailem, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu
Gminy lub składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy. 

W dniu 22 czerwca 2016 w dwóch miejscowościach gminy - Wąpielsk oraz Ruszkowo - odbyły
się  spotkania  konsultacyjne,  podczas  których  interesariusze  zainteresowani  tematyką  rewitalizacji
zostali zapoznani z problematyką wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru przeznaczonego do
rewitalizacji, a także mieli możliwość przedstawienia swoich opinii i pomysłów oraz zgłoszenia uwag
do omawianych dokumentów. 
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Spotkanie konsultacyjne przeprowadziła firma Dorfin Grant Thornton Sp. z o.o. Sp. k. wraz
z pracownikami Urzędu Gminy. Program spotkania wyglądał następująco:

1. Powitanie uczestników spotkania;

2. Etapy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji;

3. Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją;

4. Zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na mapie;

5. Diagnoza obszaru rewitalizacji:

 kryzysowe zjawiska w sferze społecznej,

 kryzysowe zjawiska w pozostałych sferach,

 potencjały obszaru,

6. Dyskusja  na  temat  plusów  i  minusów  danego  obszaru,  wizji  jego  rozwoju,  celów
rozwojowych i przedsięwzięć;

7. Przypomnienie o toczących się konsultacjach.

W spotkaniach konsultacyjnych na terenie Gminy Wąpielsk uczestniczyły łącznie 24 osoby
(Ruszkowo  –  19  osób  i  Wąpielsk  –  5  osób).  Po zapoznaniu  z wynikami  „Diagnozy  obszaru
zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  Gminy  Wąpielsk”  uczestnicy  wzięli  udział  w  dyskusji,
podczas  której  poruszano  kwestię  problemów  występujących  na  danym  obszarze,  a także
dyskutowano  nad  głównymi  potrzebami  lokalnych  społeczności.  Podczas  spotkania  mieszkańcy
Gminy mieli możliwość zgłaszania własnych pomysłów na działania konieczne na danym obszarze.
W obu miejscowości  kładziono nacisk organizację  czasu i  kursów dla dzieci,  młodzieży oraz dla
dorosłych.  Dla  najmłodszych  zasugerowano  organizację  dodatkowych  lekcji,  np.  z  zakresu
matematyki,  języka  angielskiego,  obsługi  komputera  czy  pozalekcyjne  zajęcia  artystyczne.  W
Ruszkowie  przydałby  się  również  plac  zabaw  przy  świetlicy,  zaś  w  Wąpielsku  zaproponowano
zatrudnienie  animatora  kultury,  który  mógłby  nadzorować  działanie  domu  kultury.  Mieszkańcy
Wąpielska  wskazali,  że  warto  skupić  się  na  działaniach  skierowanych  na  młodzież  (bilard,
reaktywacja lokalnego zespołu muzycznego, dodatkowe zajęcia), by rozwiązać w ten sposób problem
przestępczości. Dla osób starszych wspomniano o kursach kulinarnych dla członkiń Koła Gospodyń
Wiejskich (w Wąpielsku zauważone potrzebę stworzenia takiej i podobnych organizacji) czy kursach
komputerowych dla dorosłych i  seniorów. Mieszkańcy zasugerowali też rozwiązania dla problemu
bezrobocia. Do najważniejszych potrzeb należy organizacja kursów podnoszących lub zmieniających
kwalifikacje dla dorosłych, ale z uwzględnieniem również młodzieży licealnej.

Pojawiły się również głosy wskazujące, że na terenie gminy potrzebne jest poprawienie stanu
technicznego lub doposażenie  infrastruktury społecznej.  W Wąpielsku należy wyremontować dom
kultury  (termomodernizacja,  ogrzewanie  oraz  zaplecze)  oraz  w  szkole  zmienić  dach.  Przyda  się
również zakup nowoczesnego wyposażenia do sali komputerowej. Za to w Ruszkowie mieszkańcy
chcieliby  wyposażyć  w  sprzęt  komputerowy  swoją  świetlicę  oraz  doposażyć  kuchnię  dla  Koła
Gospodyń  Wiejskich.  W tej  miejscowości  warto też  zainwestować w budowę boiska sportowego,
ponieważ istnieje tam lokalna grupa sportowa, już dysponująca swoim sprzętem. Uznano, że należy
również rozbudować ofertę rekreacyjną. Pojawił się pomysł wykorzystania kolejki wąskotorowej oraz
budowy  ciągu  pieszo-rowerowego  między  Wąpielskiem  a  Ruszkowem.  Pojawił  się  też  postulat

2



przywrócenia  ginących  zawodów.  Inne  istotne  problemy,  które  zauważyli  mieszkańcy  to  brak
przedszkola w Wąpielsku oraz brak kanalizacji i dostępu do bieżącej wody w Ruszkowie, oraz brak
połączeń komunikacji publicznej do większych miejscowości takich jak Rypin i Brodnica.

Opinie  na  temat  konsultowanego  projektu  mieszkańcy  Gminy  Wąpielsk  mogli  wyrazić
również  za  pośrednictwem  anonimowych  ankiet  (dostępnych  w  formie  papierowej  bądź
elektronicznej).  Podczas  konsultacji  społecznych  zebrano  łącznie  15  ankiet,  w  których  wskazano
największe  problemy  i najpilniejsze  potrzeby  danych  obszarów.  Uzyskane  od  interesariuszy
informacje  zostaną  wykorzystane  na etapie  tworzenia  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  Gminy
Wąpielsk na lata 2016-2023. Szczegółowe wyniki badania zamieszczone zostały w załączniku nr 1. 

Podczas  konsultacji  społecznych  nie  zgłoszono  żadnych  uwag  ani  propozycji  zmian
dotyczących  projektu  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Wąpielsk (w okresie od 15 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2016 r. do
Urzędu Gminy Wąpielsk nie wpłynął żaden formularz konsultacji).

2. Wnioski

W  związku  z  brakiem  uwag  do  treści  projektu  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,  do dokumentu przedstawionego do konsultacji  nie zostały
wprowadzone  żadne  zmiany.  Informacje,  opinie  i  propozycje  działań  przedstawione  przez
interesariuszy podczas spotkań konsultacyjnych lub za pośrednictwem ankiet zostaną wykorzystane
przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wąpielsk na lata 2016-2023

Niniejsze  sprawozdanie  z  konsultacji  społecznych  wraz  z  podsumowaniem wyników ankiet
(załącznik nr 1) umieszcza się na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na żądanie osób zainteresowanych udostępnia się w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk. 
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