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Mszana Dolna, 8.07.2020 r. 
 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO MSZANA DOLNA 

 
1. Przedmiot konsultacji społecznych 
2. Podmiot konsultacji społecznych 
3. Cel konsultacji społecznych 
4. Organizacja konsultacji 
5. Zasięg i grupy docelowe konsultacji 
6. Przebieg konsultacji i zgłoszone uwagi 
7. Podsumowanie z przebiegu konsultacji społecznych 
 
1. Przedmiot konsultacji społecznych 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie 
Dolnej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-
2027. 
 
2. Podmiot konsultacji społecznych 

Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy i interesariusze 
obszaru Miasta Mszana Dolna, w tym: 

 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; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, 
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

 organy władzy publicznej; 

 inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 
 
3. Cel konsultacji społecznych 

Celem konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na 
lata 2020-2027 (GPR) było zapoznanie mieszkańców i interesariuszy procesu z projektem GPR, 
w tym w szczególności z szeregiem projektowanych przedsięwzięć, 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. 
Należy przypomnieć, iż kluczowym założeniem procesu rewitalizacji jest partycypacja społeczna - 
zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. partycypacja społeczna obejmuje 
przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział 
interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu 
Rewitalizacji, aby projektowane założenia GPR jak najpełniej odpowiadały na faktyczne potrzeby 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. 
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4. Organizacja konsultacji 

Konsultacje społeczne prowadzone były w dniach od 6 czerwca do 6 lipca 2020 r. Publikacja treści 
konsultowanej Uchwały poprzedzona była ogłoszeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 29 
maja 2020 r. o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027. 
Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców 
i interesariuszy Miasta Mszana Dolna.  
Materiały do konsultacji zostały umieszczone:  

 na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.eu.pl w zakładce 
„Rewitalizacja”, 

 na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna, 

 w formie papierowej w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2. 
 
Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularz zgłaszania uwag możliwy do pobrania ze 
strony www.mszana-dolna.eu.pl lub do odebrania w siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna, 
ul. Piłsudskiego 2, który można było przesłać pocztą elektroniczną na adres miasto@mszana-
dolna.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Mszana Dolna. Wzór 
Formularza zgłaszania uwag stanowi załącznik nr 1 do raportu. 
Uwagi były zbierane także w formie ankiety, która przeprowadzona została on-line w dniach 6-20 
czerwca 2020 r. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do raportu. 
Dodatkowo, uwagi zbierane były podczas spotkania konsultacyjnego, które - ze względu na sytuację 
epidemiologiczną - było również transmitowane na żywo on-line (w formie wideokonferencji), 
w dniu 17 czerwca 2020 r. 
 
5. Zasięg i grupowy docelowe konsultacji 

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru Miasta Mszana 
Dolna. 
 
6. Przebieg konsultacji i zgłoszone uwagi 

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i pozostali interesariusze mieli możliwość 
zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz – zarówno w wersji elektronicznej, jak 
i papierowej. Do 6 lipca 2020 r. włącznie do Urzędu Miasta Mszana Dolna nie wpłynęła żadna 
uwaga. 
 

Badanie ankietowe trwało w okresie 6-20 czerwca 2020 r. Wzięło w nim udział 15 osób, w tym 
przewagę (9 osób, 60%) stanowili mężczyźni. Zdecydowana większość (14 osób, 93,33%) 
respondentów legitymowała się wykształceniem wyższym. Analiza struktury wiekowej wykazała 
ponadto, że przeważającą część ankietowanych (8 osób, 53,33%) tworzyły osoby w średnim wieku 
(35-49 lat), a drugi znaczący odsetek (5 osób, 33,33%) stanowiły osoby młode (w wieku 25-34 lat). 
Ankiety on-line nie wypełniły osoby w wieku 65 lat i więcej. 
Respondenci wysoko ocenili trafność zawartej w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana 
Dolna na lata 2020-2027 diagnozy, na podstawie której wyznaczono następnie obszar 
zdegradowany i rewitalizacji (średnia ocen wyniosła 4,6 na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało 
ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą/wysoką trafność diagnozy). Konsekwentnie 80% osób, 

http://www.mszana-dolna.eu.pl/
http://www.mszana-dolna.eu.pl/
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które wypełniły ankietę, stwierdziło, że w Programie dobrze wyznaczony został obszar rewitalizacji 
(tzn. że wybrany obszar faktycznie cechuje szczególna koncentracja problemów oraz istotne 
znaczenie dla rozwoju Miasta Mszana Dolna). Jednocześnie w opinii ankietowanych prace związane 
z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji były odpowiednio uspołecznione 
(średnia ocen wyniosła 4,6 na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało niedostateczny, a 5 bardzo 
dobry poziom uspołecznienia procesu). 
Respondenci ocenili, że określone w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 
2020-2027 cele odpowiadają na faktyczne problemy Miasta Mszana Dolna i wyznaczonego obszaru 
zdegradowanego, dając szansę wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych zjawisk 
powodujących sytuację kryzysową (średnia ocen wyniosła 4,4 na 5-stopniowej skali, gdzie 
1 oznaczało niewłaściwe, a 5 bardzo dobre określenie celów). Podobną opinię przedstawili 
w odniesieniu do określonych w Programie przedsięwzięć, wyrażając przekonanie, że 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 (średnia ocen wyniosła 4,53 na 5-
stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało niewłaściwe, a 5 bardzo dobre określenie katalogu 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych). Jednocześnie w opinii respondentów prace związane 
z opracowaniem Programu były odpowiednio uspołecznione (średnia ocen wyniosła 4,47 na 5-
stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało niedostateczny, a 5 bardzo dobry poziom uspołecznienia 
procesu).  
Dwie ogólne uwagi do w Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-
2027, zgłoszone przez mieszkańców w ramach ankiety, stanowiły sugestię większego 
zaakcentowania kwestii transportowo-komunikacyjnych. Jednocześnie trzeba zauważyć, 
że tematyka ta została uwzględnione w dokumencie – w ramach celu nr 2: „Bezpieczne środowisko 
życia i funkcjonalna przestrzeń publiczna” i kierunku działań „Poprawa dostępności 
i bezpieczeństwa komunikacyjnego”. Katalog przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmuje zarówno 
inwestycje, jak i działania miękkie. W kontekście charakteru dokumentu wydają się one 
wyczerpujące. Rewitalizacja jest bowiem kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe obejmujące w pierwszej 
kolejności kwestie społeczne, a następnie gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub 
techniczne lub środowiskowe. Uwagi mieszkańców wskazują jednak, że kwestie transportowo-
komunikacyjne są ważnym problemem i wyzwaniem rozwojowym dla Miasta Mszana Dolna. 
 

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 roku w godzinach 15:00-17:00 w Sali 
Narad Urzędu Miasta. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną było również transmitowane na żywo 
on-line (w formie wideokonferencji). W spotkaniu wzięło udział 17 osób i 2 prowadzących 
(którzy prowadzili je zdalnie). 
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. Prowadzący 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, 
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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. 
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. 
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. 
 
Podsumowując, podczas trwania konsultacji z wykorzystaniem trzech form (ankieta, spotkanie 
konsultacyjne, formularz zgłaszania uwag w wersji elektronicznej i papierowej) nie zgłoszono 
uwag do przedmiotowego projektu Uchwały. 
 
7. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych 

Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 nie 
wpłynęły żadne uwagi. 

 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna 
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Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji społecznych prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG  

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

Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 

 

1. Informacje o zgłaszającym*:   

imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
 

status prawny organizacji  

adres do korespondencji  

e-mail  

nr telefonu  

Prosimy o wypełnienie w miarę możliwości wszystkich pól w powyższej tabeli. 

 

2. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga (projekt 

Uchwały, Załącznik do uchwały, 

nr strony) 

Treść uwagi  

(propozycja zmian) 
Uzasadnienie uwagi 

1    

2    

3    

 

Data:  

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: miasto@mszana-dolna.pl w formacie 

możliwym od edycji (doc., docx., rtf.) lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Mszana Dolna. 

 

W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje Rewitalizacja”. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Urzędu Miasta Mszana Dolna 
 

Na podstawie art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  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 , informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna z siedzibą w 34-

730 Mszana Dolna ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: 34-730 Mszana Dolna ul. Marszałka J. Piłsudskiego 2, poprzez 

elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /UMMszanaDolna/skrytka lub email: iod@mszana-

dolna.pl 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Burmistrzu/Urzędzie Miasta Mszana Dolna;  

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Mszana Dolna; 

5. W niewymienionych w pkt 4 przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji 

dokumentów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

9. Za wyjątkiem danych zawartych w pkt 5 nie posiada Pani/Pan praw do żądania usunięcia,  ograniczenia 
przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania bowiem Administrator 
Danych realizuje cele publiczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest 

Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

pozostawienie złożonego wniosku bez rozpoznania. 

10.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólne Rozporządzenia 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO). 
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Załącznik nr 2 do Raportu z konsultacji społecznych prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna 

 

Szanowni Państwo, 

Miasto Mszana Dolna finalizuje prace nam Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-

2027. Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaangażowanie poprzez obecność na warsztatach diagnostycznych, 

warsztatach wydobywczych, spotkaniach konsultacyjnych, zgłaszanie opinii w kolejnych ankietach itp. Finalnym 

etapem prac są trwające konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, których elementem jest m.in. 

niniejsza ankieta (poza tym, zachęcamy do pisemnego zgłaszania uwag oraz udziału w dedykowanej 

wideokonferencji - informacja na stronie i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mszana Dolna). Ankieta 

pozwoli poznać Państwa oceny i opinie odnośnie całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci 

opracowanego Programu, a jednocześnie wprowadzić ewentualne uzupełnienia i poprawki. Ankieta jest 

anonimowa. Jej wypełnienie zajmie Państwu około 5 minut. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. 

Dziękujemy!  

1. Czy Pana(i) zdaniem zawarta w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 

diagnoza Miasta Mszana Dolna jest trafna (tzn. rzeczywiście odzwierciedla problemy miasta). Proszę ocenić 

w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza niedostateczną, a 5 bardzo dobrą/wysoką trafność diagnozy. 

1 2 3 4 5 

     
 

2. Czy Pana(i) zdaniem  w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 dobrze 

wyznaczony został obszar rewitalizacji (tzn. że wybrany obszar faktycznie cechuje szczególna koncentracja 

problemów oraz istotne znaczenie dla rozwoju Miasta Mszana Dolna). 

 TAK    NIE     NIE WIEM 

3. Czy Pana(i) zdaniem prace związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji były 

odpowiednio uspołecznione (przeprowadzone ankiety, zrealizowane warsztaty diagnostyczne, spotkania 

konsultacyjne itp.)? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza niedostateczny, a 5 bardzo dobry poziom 

uspołecznienia procesu. 

1 2 3 4 5 

     
 

4. Czy Pana(i) zdaniem określone w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 

cele zostały odpowiednio zdefiniowane (tzn. odpowiadają na faktyczne problemy Miasta Mszana Dolna 

i wyznaczonego obszaru zdegradowanego, dając szansę wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych zjawisk 

powodujących sytuację kryzysową). Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza niewłaściwe określenie 

celów, a 5 bardzo dobre określenie celów. 

1 2 3 4 5 
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5. Czy Pana(i) zdaniem określone w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 

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? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza niewłaściwe , a 5 bardzo dobre określenie 

katalogu przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

1 2 3 4 5 

     
 

6. Czy Pana(i) zdaniem określone w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 

brakuje jakiegoś istotnego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, które odpowiadałoby na problemy Miasta Mszana 

Dolna i wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz dawało szansę wyeliminowania lub ograniczenia 

negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową. 

 TAK (jakiego? proszę podać 1, najważniejszą Pana(i) zdaniem propozycję)   NIE    NIE WIEM 

7. Czy Pana(i) zdaniem prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna 

na lata 2020-2027 były odpowiednio uspołecznione (przeprowadzone warsztaty wydobywcze, możliwość 

zgłaszania uwag, przeprowadzona ankieta itp.)? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza niedostateczny, 

a 5 bardzo dobry poziom uspołecznienia procesu. 

1 2 3 4 5 

     

8. Czy ma Pan(i) inne uwagi lub zauważenia dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

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

z załącznikami? Jeśli tak, proszę je opisać poniżej. Jeśli nie, proszę przejść dalej i uzupełnić metryczkę. 

Metryczka: 

Płeć  kobieta  mężczyzna  

Wiek  15-24 lata          25-34 lata     35-49 lat      50-64 lata    65 lat + 

Wykształcenie  podstawowe  gimnazjalne    zawodowe      średnie   wyższe 

 


