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RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO 

W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA MSZANA DOLNA NA LATA 2020-2027 

 

1. Podstawowe informacje o działaniu 

TYTUŁ/TEMAT 

spotkania 

Spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu 

Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027. 

W ramach 

projektu 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna 

na  lata 2020-2027. 

Data spotkania 17 czerwca 2020 r. w godz. 15:00-17:00. 

Miejsce spotkania 
Sala Narad Urzędu Miasta, z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie 

było również transmitowane na żywo on-line (w formie wideokonferencji). 

Uczestnicy 

 Interesariusze procesu - mieszkańcy i inni interesariusze, którzy 

odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w konsultacjach, 

przedstawiciele samorządu, urzędu i instytucji publicznych, 

organizacji pozarządowych, 

 FRDL MISTiA: Wojciech Odzimek, Wicedyrektor FRDL MISTiA oraz 

Dawid Hoinkis, kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju 

FRDL MISTiA. 

Główny 

moderator 
Dawid Hoinkis 

Cele 

1) Zapoznanie mieszkańców i innych interesariuszy z projektem 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-

2027, w tym w szczególności z szeregiem projektowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają przyczynić się do 

rozwiązania kluczowych problemów społecznych, skorelowanych 

z gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi 

i technicznymi oraz w konsekwencji wpłynąć na poprawę jakości życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

2) Zagwarantowanie wszystkim interesariuszom rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie; 

3) Edukacja i informacja o procesie rewitalizacji; 

4) Rozwój dialogu między interesariuszami oraz ich integracja wokół 

rewitalizacji, 

5) Zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów 

dotyczących rewitalizacji; 
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6) Zebranie opinii i wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-

2027, adekwatnych do potrzeb, problemów i oczekiwań mieszkańców 

i pozostałych interesariuszy rewitalizacji – w szczególności w zakresie 

planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Forma konsultacji Spotkanie konsultacyjne  

Program 

spotkania 

 Wprowadzenie do rewitalizacji - przedstawienie istoty, celów, zasad 

prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, oraz przebiegu tego 

procesu; 

 Prezentacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Mszana Dolna na lata 2020-2027, ze szczególnym uwzględnieniem 

projektowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają 

przyczynić się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych, 

skorelowanych z gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-

funkcjonalnymi i technicznymi oraz w konsekwencji wpłynąć na 

poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

 Dyskusja na temat dokumentu, pytania i odpowiedzi; 

 Podsumowanie dyskusji. 

Autor raportu Dawid Hoinkis 
 

 

2. Przebieg spotkania 

Spotkanie realizowane było w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w 

Mszanie Dolnej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 

2020-2027. Odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 roku w godzinach 15:00-17:00 w Sali Narad Urzędu 

Miasta. z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie było również transmitowane na żywo on-line 

(w formie wideokonferencji). W spotkaniu wzięło udział 17 osób i 2 prowadzących (którzy prowadzili 

je zdalnie). Była to jedna z trzech zaproponowanych mieszkańcom form konsultacji (obok zbierania 

pisemnych i elektronicznych uwag poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy oraz realizacji ankiety on-

line kierowanej do mieszkańców i pozostałych interesariuszy rewitalizacji). 

Po wprowadzeniu do tematyki rewitalizacji, uczestnicy spotkania zostali zapoznani z tekstem projektu 

Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 i jej uzasadnieniem, w szczególności z załącznikiem w postaci 

samego Programu. Konsultant FRDL MISTiA przypomniał uczestnikom etapy prac nad dokumentem, 

akcentując jego uspołecznienie, przedstawił spis treści dokumentu oraz omówił jego poszczególne 

rozdziału, skupiając się przede wszystkim na projektowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które 

mają przyczynić się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych, skorelowanych 

z gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi i technicznymi oraz w konsekwencji 

wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcia podstawowe 

prezentowała dodatkowo Przewodnicząca Komitetu Rewitalizacji. 
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Po części informacyjno-prezentacyjnej, uczestnicy mogli zadawać pytania i zgłaszać uwagi do projektu 

Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 oraz samego dokumentu Programu. 

Wnioski/uwagi: 

Uczestnicy nie mieli większych uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 oraz samego 

dokumentu Programu. Pozytywnie wypowiadali się o całym procesie prac i jego efektach, podkreślając, 

że cele i przedsięwzięcia zostały właściwie określone. W ich opinii zaplanowane przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne stanowią realną odpowiedź na problemy Miasta Mszana Dolna i wyznaczonego obszaru 

zdegradowanego i dają szansę wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych zjawisk powodujących 

sytuację kryzysową. Jednocześnie zgromadzeni dopytywali o okres i sposób realizacji Programu. 

Omówione zostały ostatnie kwestie formalne, jak podjęcie uchwały czy dopilnowanie uwzględnienia 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 w Wykazie programów 

rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. A także działania wdrożeniowe, ze wskazaniem 

potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz procedur z zakresu 

zarządzania dokumentem.  

Wszyscy uczestnicy spotkania zaakceptowali brzmienie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie 

Dolnej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027, 

jej uzasadnienie i załączniki. 

 

Załączniki 

1) Lista obecności na spotkaniu (do wglądu w Urzędzie Miasta). 

2) Zrzuty z wideokonferencji (do wglądu w siedzibie FRDL MISTiA). 

3) Nagranie spotkania (do wglądu w siedzibie FRDL MISTiA). 


