
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych 
dotyczących projektu zmiany uchwały w sprawie wyznaczania obszarów 

zdegradowanych i rewitalizacji na terenie Gminy Gołcza 
(uchwała Nr XXII/124/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 23.05.2016 r.) 

 
Przedmiot konsultacji: Zmiana granic podobszarów rewitalizacji  

w poszczególnych podobszarach zdegradowanych 

wyznaczonych uchwałą Nr XXII/124/16 Rady 

Gminy Gołcza z dnia 23.05.2016 r. 

Data ogłoszenia  

o konsultacjach 

społecznych: 

21.10.2016 r. 
 

Forma: Formularz konsultacyjny, 

Konsultacje społeczne z wykorzystaniem grup 

przedstawicielskich (radnych i sołtysów), 

Ankieta konsultacyjna, 

Uwagi ustne, 

Termin konsultacji 

społecznych: 

29.10.2016-28.11.2016 
 

Miejsce konsultacji: Miejsca, w których umożliwiono wzięcie udziału  

w konsultacjach społecznych: 

-droga elektroniczna na adres: 

konsultacje.spoleczne@golcza.pl, 

-droga korespondencyjna na adres: Urząd Gminy 

Gołcza, Gołcza 80; 32-075 Gołcza, 

-droga osobista (osobą wyznaczoną do udzielania 

wyjaśnień i przyjmowania opinii był Pan Tomasz 

Błaut, Urząd Gminy Gołcza, Gołcza 80; 32-075 

Gołcza, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu), 

-konsultacyjne społeczne z wykorzystaniem grup 

przedstawicielskich (radnych, sołtysów)  

w sołectwach w których wyznaczono obszary 

zdegradowane i rewitalizacji. 

 

  



Przebieg konsultacji społecznych: 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie 29.10.2016 r. -

28.11.2016 r. W ramach konsultacji społecznych zostały przeprowadzone 

następujące działania: 

1. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 

2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych 

3. Podsumowanie konsultacji społecznych 

Podsumowanie: 

W wyniku konsultacji społecznych wpłynęły: 

- 2 formularze konsultacyjne, w których zawarto następujące uwagi: 

1. Prośba o dokładniejsze oznaczenie granic, 

2. Stwierdzenie małej czytelności zapisów uchwały, 

3. Prośba o podanie numerów działek w obszarze rewitalizacji, 

Wszystkie powyższe uwagi zostały uwzględnione. 

- 27 ankiet, w których następujące podobszary określono jako niespełniające 

warunku podobszaru rewitalizacji: 

1. Chobędza – 1 osoba wskazała na podobszar Chobędza 

2. Czaple Wielkie – nie wskazano 

3. Gołcza – 3 osoby wskazały na podobszar Gołcza 

4. Trzebienice – 2 osoby wskazały na podobszar Trzebienice 

5. Wielkanoc – nie wskazano 

- 27 ankiet, w których następujące podobszary określono jako spełniające warunki 

podobszaru rewitalizacji: 

1. Chobędza – 26 osób wskazało na podobszar Chobędza 

2. Czaple Wielkie – 27 osób wskazało na podobszar Czaple Wielkie 

3. Gołcza – 24 osób wskazało na podobszar Gołcza 

4. Trzebienice – 25 osób wskazało na podobszar Trzebienice  

5. Wielkanoc – 27 osób wskazało na podobszar Wielkanoc 

- nie wpłynęły uwagi ustne, 

- nie zgłoszono uwag podczas konsultacji społecznych z wykorzystaniem grup 
przedstawicielskich (radnych i sołtysów), 


