Komitet rewitalizacji

PROJEKT
Protokół z II posiedzenia Komitetu rewitalizacji

W dn. 30.06.2016 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej odbyło się
II posiedzenie Komitetu rewitalizacji. Na spotkanie przybyło 12 z 19 członków Komitetu, pracownik
Urzędu Gminy Pani Anna Kopeć oraz Pan Rafał Graczkowski z firmy Graczkowski Dotacje Sp. z o.o..
Na wstępie Przewodniczący Komitetu Pan Edmund Wykrota przywitał członków Komitetu
rewitalizacji, Pana Rafała Graczkowskiego przedstawiciela firmy opracowującej Program Rewitalizacji,
Panią Annę Kopeć – pracownika Urzędu Gminy. Przewodniczący odczytał program spotkania, zapytał
członków Komitetu czy przyjmują program II posiedzenia Komitetu. Program został przyjęty.
Następnie Pan Wykrota przekazał głos Panu Rafałowi Graczkowskiemu, który przypomniał, iż
Program rewitalizacji będzie opracowany na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie rewitalizacji. Pan Rafał omówił następujące zagadnienia: czym jest rewitalizacja, obszar
zdegradowany, obszar rewitalizacji, zaznaczył iż obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Dla Gminy Łączna
30% stanowi max 1576 osób i tyle osób maksymalnie możemy objąć Programem Rewitalizacji. Pan
Graczkowski podkreślił, iż Program będzie niezbędnym lub ważnym dokumentem przy ubieganiu się o
środki z RPO WŚ, np. w działaniu 6.5 Rewitalizacja Program stanowi wymóg formalny, w innych
działaniach np. dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, modernizacji infrastruktury
szkoleniowej i edukacyjnej – Program może gwarantować wyższy poziom dofinansowania lub
dodatkowe punkty.
Pan Graczkowski poinformował, iż z posiadanych przez niego informacji wynika, iż dla
działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich nabór wniosków zostanie ogłoszony w
grudniu 2016 r., a wnioski będą przyjmowane w styczniu 2017 r.
Następnie Pan Rafał Graczkowski przystąpił do omówienia diagnozy czynników i zjawisk
kryzysowych. Zaznaczył, iż do opracowania diagnozy posłużyły dane dotyczące poszczególnych
sołectw, dane których uzyskanie było możliwe. Dane pozyskano m.in. z GOPS-u, Policji , Urzędu
Gminy, PUP, Państwowej Komisji Wyborczej. Pan Rafał poinformował członków Komitetu, że jeśli
mają pomysły na pozyskanie innych danych, które mogą się okazać pomocne w opracowaniu
diagnozy, to prosi o sugestie. Nie zgłoszono żadnych propozycji. Następnie Pan Graczkowski
przeanalizował jakie problemy były brane pod uwagę w sferach: społecznej, środowiskowej,
funkcjonalno – przestrzennej, gospodarczej, technicznej. Pan Rafał zaznaczył, iż diagnoza jest
studium socjologicznym, dane w niej zawarte pokazują jak wygląda sytuacja w poszczególnych
sołectwach. Niektóre zjawiska są bardziej widoczne niekoniecznie w sołectwach z największą liczbą
mieszkańców.
Pan Graczkowski poinformował, iż prezentacja, która jest wyświetlana i omawiana będzie również
zamieszczona na stronie internetowej w zakładce Rewitalizacja.
Następnie Pan Graczkowski omówił wskaźniki w poszczególnych sferach. W punkcie dotyczącym
liczby działalności gospodarczych w poszczególnych sołectwach, Pan Wojciech Ejsmont zapytał, czy
w tym wykazie są ujęte również firmy wpisane do KRS? Pan Graczkowski odpowiedział, iż w wykazie
ujęte są tylko firmy wpisane do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
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Po omówieniu zjawisk kryzysowych w ujęciu liczbowym w poszczególnych sołectwach Pan
Graczkowski podsumował „Analizując 30 różnych wskaźników w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej jako 8 sołectw z największą liczbą
problemów zidentyfikowano: Łączna- 20, Zalezianka – 16, Gózd – 15, Jęgrzna – 14, Zagórze- 14,
Czerwona Górka -13, Kamionki – 13, Osełków – 13”, a następnie zadał pytanie obecnym członkom
Komitetu „Jakie sołectwa powinny być wzięte pod uwagę w Programie Rewitalizacji i dlaczego?”.
Dodał, iż w opinii mieszkańców może to inaczej wyglądać, niż po wyliczeniach liczbowych, a w
Programie można ująć całe sołectwa, albo w sołectwach wyznaczyć obszar lub obszary, które mają
podlegać rewitalizacji, aby sumarycznie Program obejmował nie więcej niż 20% powierzchni gminy
oraz był zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Pani Jolanta Żaczek zapytała „Czy np. można ująć 2 obszary w danym sołectwie” Pan Graczkowski
udzielił odpowiedzi „ Tak można ująć, np. w Kamionkach można wyznaczyć 1 obszar obejmujący
szkołę, kościół, a drugi obszar obejmujący Urząd Gminy, blok, przedszkole. W Goździe można
wyznaczyć obszar z terenem wokół szkoły i wówczas przy liczeniu limitu 30 % mieszkańców, pod
uwagę bierzemy mieszkańców nie całego sołectwa, tylko np. 50 osób. Wyznaczone obszary, z
budynkami lub miejscami, które mają potencjał, będą wrysowane na mapę. Dla przykładu w
poszczególnych sołectwach miejsca o szczególnym znaczeniu: w Czerwonej Gorce – teren wokół
Biblioteki, w Goździe – teren wokół szkoły, w Kamionkach – teren wokół Urzędu, szkoły, kościoła, w
Zagórzu – teren wokół byłej szkoły, w Zaleziance – teren wokół szkoły, kaplicy. Nie na wszystkie
obszary będzie można pozyskać dotację.”
Następnie Pani Jolanta Żaczek zapytała czy Programem można objąć teren wokół zalewu Jaśle, który
leży w miejscowości Jaśle, sołectwie Łączna?
Pan Graczkowski odpowiedział, że zdecydowanie Jaśle można ująć w Programie, zaznaczyć na
mapie. Gdyby się udało przeprowadzić rewitalizację mogłoby tam nastąpić ożywienie turystyczne,
rekreacyjne. W dalszej części spotkania Pan Rafał Graczkowski poinformował, iż z przeprowadzonej
diagnozy wychodzi 8 sołectw, które mogą być wpisane do Programu Rewitalizacji: Łączna,
Zalezianka, Gózd, Jęgrzna, Zagórze, Czerwona Górka, Kamionki, Osełków. W najbliższym czasie
zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Kolejnym krokiem będzie
pokazanie obszarów rewitalizacji, wyliczenie ich powierzchni, wyliczenie liczby mieszkańców tych
obszarów, poznanie propozycji przedsięwzięć, które mieszkańcy widzą na tych obszarach.
Pan Mirosław Nyga zapytał, czy sołectwo Jęgrzna, gdzie jest cmentarz epidemiczny można objąć
Programem. Pan Rafal odpowiedział „Tak”.
Pan Edmund Wykrota dopytał, czy Klonów może być ujęty w Programie, gdyż jest tam budynek po
byłej szkole. Pan Graczkowski poinformował, iż w podsumowaniu diagnozy Klonów ma 12 punktów.
Jeśli Programem obejmiemy Klonów wówczas trzeba ująć również inne sołectwa z taką punktacją. Na
chwilę obecną opracowana jest diagnoza, do której można zgłaszać uwagi do 08.07.2016 r. Poza tym
będą spotkania z mieszkańcami, sołtysami, którzy wiedzą jakie są potrzeby, jakie problemy należy
rozwiązać na danym obszarze.
Następnie Pan Wykrota poprosił o ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komitetu. Ustalono datę
18 sierpnia 2016r. (czwartek), godz. 17:00 w Bibliotece Publicznej w Łącznej. Pan Rafał poinformował,
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iż wcześniej odbędą się spotkania w poszczególnych sołectwach. W wyniku dyskusji ustalono, iż
spotkania odbędą się w dniach 15, 22, 29 lipca - po dwa spotkania jednego dnia tj. o godz. 17:30 i
19:00. Harmonogram spotkań będzie zamieszczony na stronie internetowej w zakładce Rewitalizacja.
Na tym spotkanie zakończono.
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