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WPROWADZENIE
Gmina Supraśl jest w trakcie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 20172023. Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w dokumencie, przeprowadzono konsultacje
społeczne z interesariuszami procesu rewitalizacji. Udział społeczeństwa obejmuje przygotowanie,
prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym
poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych. Dlatego też bezpośrednim celem konsultacji
społecznych jest poprawa jakości decyzji oraz legislacji.

1. Organizacja i przebieg konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 23 czerwca 2018 r. do 2 lipca 2018 roku.
Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Ogłoszeniem Burmistrza Supraśla z dnia 22 czerwca 2018
roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Supraśl na temat
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej gminy w zakładce Rewitalizacja oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji były przeprowadzone w
następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze było można dostarczyć:
a.
drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
rewitalizacja@suprasl.pl
b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Supraślu, w Urzędzie Miejskim w
Supraślu w godzinach pracy Urzędu.
2. Poprzez punkt konsultacyjny 2 lipca 2018 roku o godz. 16.00 w Supraślu, w Sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58 oraz 2 lipca 2018 roku o
godz. 18.00 w Sobolewie, Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej, ul. Szosa Baranowicka 94.
Wypełnione formularze można było przekazać do Urzędu Gminy Supraśl, drogą elektroniczną na
adres rewitalizacja@suprasl.pl oraz drogą korespondencyjną na adres Urzędu.
Wzory Formularza zgłaszania uwag stanowią załącznik do raportu.
Dodatkowo uwagi były zbierane podczas spotkań przeprowadzonych w ramach konsultacji, które
odbyły się 2 lipca 2018 roku o godz. 16.00 w Supraślu, w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58 oraz 2 lipca 2018 roku o godz. 18.00 w Sobolewie, Gminna Pracownia
Edukacji Kulturalnej, ul. Szosa Baranowicka 94.
1. Przedmiot spotkań
Przedmiotem spotkań była dyskusja na temat przedstawienia propozycji zmian w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Gminy Supraśl.

2

2. Podmiot konsultacji społecznych:
Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy oraz poszczególne
grupy interesariuszy działających na terenie Gminy Supraśl. Konsultacje skierowane były do
szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców Gminy Supraśl.
3. Cel konsultacji społecznych
Bezpośrednim celem konsultacji społecznych było uzyskanie uwag i opinii na temat obecnego
kształtu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl.
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność
gospodarczą;
4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną,
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6. organy władzy publicznej;
7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa.
.
Uwagi ze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy Supraśl zorganizowanych w celu
konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji.

Spotkania odbyły się 2 lipca w Supraślu i w Sobolewie. W spotkaniach udział wzięły 2 osoby
(fotografia poniżej).
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Zebrano od uczestników spotkania uwagi i opinie na temat omawianego dokumentu. Podczas
spotkania dyskutowano na temat głównych problemów i potrzeb mieszkańców.
ZGŁOSZONE UWAGI
Z powodu warsztatowego charakteru prowadzonych konsultacji uwagi złożone podczas spotkania
konsultacyjnego nie mają w raporcie przypisanej konkretnej osoby zgłaszającej opinię.
Również w celu zachowania anonimowości respondentów wywiadu, opinie tych osób są wyrażone
bez podania danych osobowych. Zebrane podczas wszystkich form konsultacyjnych uwagi w
przeważającej mierze dotyczyły zróżnicowanych problemów występujących na obszarze rewitalizacji,
w szczególności działań jakie zdaniem interesariuszy powinny zostać podjęte w Supraślu oraz innych
opinii na zagadnienia związane z szeroko rozumianym rozwojem Gminy. Zostały one skierowane do
grupy roboczej ds. rewitalizacji do dalszych prac w ramach tworzenia programu rewitalizacji
W toku konsultacji społecznych nie wpłynęły wnioski pisemne.
PODSUMOWANIE
Partycypacja społeczna jest niezwykle istotnym elementem działań rewitalizacyjnych. Udział
społeczeństwa obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający
aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych. Dlatego też
bezpośrednim celem konsultacji społecznych była poprawa jakości decyzji oraz legislacji. Udział
interesariuszy w procesie rewitalizacji pozwolił na wysłuchanie racji różnych stron oraz dał możliwość
odpowiednio wczesnego wychwycenia błędów i potrzeb, a tym samym stworzenia bardziej
wyważonych rozwiązań.
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ZAŁ. 1

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i OPINII DO DOKUMENTU
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SUPRAŚLNA LATA 2017-2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl
na lata 2017-2013 za pośrednictwem niniejszego formularza.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 23.06.2018 r. do 02.07.2018 r.

Prosimy o dostarczenie formularza w wersji papierowej lub skanu dokumentu na adres mailowy:
rewitalizacja@supraśl.pl lub wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie osobiście lub
przesłanie pocztą na adres:
Urząd Miejski w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, 16-300 Supraśl.

Formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcją podaną niżej.

Otrzymane opinie i uwagi zostaną poddane analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną
zarekomendowane do ostatecznej wersji tego dokumentu.

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji
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Adres do korespondencji

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Uwagi i opinie

Należy wskazać w jednym polu jedną uwagę lub opinię. W każdym polu należy wpisać:
1. Numer strony projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl, na której znajdują
się zapisy będące przedmiotem uwag lub opinii
2. Uwagę lub opinię do zapisu Lokalnego Programu Rewitalizacji.
3. Zaproponowaną zmianę treści Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Nr strony
dokumentu

Uwaga lub opinia do zapisów
Lokalnego Programu Rewitalizacji

Propozycja zmienionej treści zapisu
Lokalnego Programu Rewitalizacji
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Oświadczenie wnioskodawcy:
Ja, niżej podpisany oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszych formularzu
w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania dokumentu pn. „Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017–2023” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Supraśla – Urząd Miejski w Supraślu, ul.
Piłsudskiego 58, 16-300 Supraśl.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych i
ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak danych osobowych
będzie skutkować nieuwzględnieniem uwag.
Dane będą przetwarzane do celów przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z
opracowaniem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Supraśl”.

……………………………………………………..
(data i podpis)
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