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1. Wstęp  

Niniejszy dokument jest efektem prac realizowanych na podstawie umowy z dnia 24 listopada 2016 r. zawartej 

pomiędzy Gminą Rydzyna a firmą ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. 

Informacja podsumowująca otwarte spotkanie stanowi udokumentowanie procesu konsultacji społecznych 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rydzyna. Konsultacje społeczne w gminie Rydzyna odbyły 

się w terminie 12.04-11.05. 2017 r.   

Celem jest podsumowanie i omówienie przebiegu otwartego spotkania dla mieszkańców Gminy Rydzyna oraz 

interesariuszy GPR, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w Rydzyńskim Centrum Kultury, 

a dotyczyło konsultacji projektu GPR, zgłoszonych uwag i wniosków oraz sposobu ich wykorzystania.  

2. Podstawy prawne 

Na podstawie art. 6 ust. 7 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1777) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Rydzyna. 

3. Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu 

Zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) 

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w spotkaniu konsultacyjnym 

w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rydzyna. Informacje nt. daty i miejsca 

spotkania konsultacyjnego zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rydzyna oraz na tablicy ogłoszeń Gminy. 

4. Przebieg spotkania konsultacyjnego 

Spotkanie konsultacyjne projektu GPR odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 roku w godzinach 16
00

 – 18
00 

w Sali 

Rydzyńskiego Domu Kultury. Spotkanie skierowane było wszystkich zainteresowanych mieszkańców i lokalnych 

przedsiębiorców Gminy Rydzyna, a dotyczyło projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rydzyna. 

Organizatorami spotkania byli: 

 przedstawiciele Gminy Rydzyna: 

o Wiceburmistrz Gminy Rydzyna – Łukasz Bartkowiak 

o Pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju – Bartek Matyla 

 przedstawiciele  Wykonawcy Projektu – firmy Atmoterm S.A.: 

o Agnieszka Bolingier 

o Mateusz Iwański 

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Gminy Rydzyna, przedstawiciel Radnych Gminy, przedsiębiorcy, 

mieszkańcy.  

Spotkanie składało się z dwóch części. 

 W pierwszej części spotkania Pani Agnieszka Bolingier przypomniała wszystkim uczestnikom otwartego 

spotkania proces podjętych działań oraz wyniki przeprowadzonej diagnozy z wyznaczeniem obszaru 
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zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które prowadzone były w pierwszym etapie prac, zgodnie 

z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). Następnie omówiono 

główne elementy projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rydzyna, w tym podstawowe 

oraz dodatkowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Przedstawione zostały również kolejne etapy 

realizacji prac oraz przykładowe źródła finansowania dla zadań związanych z rewitalizacją. 

 Druga część otwartego spotkania przybrała formę warsztatowo – dyskusyjną, której celem było 

wysłuchanie potrzeb oraz sugestii uczestników spotkania i prowadzenie dyskusji.  

Ponadto w trakcie spotkania umożliwiono uczestnikom wypełnienie papierowych wersji ankiet dotyczących 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rydzyna oraz zgłoszenie ewentualnych opinii i uwag do 

projektu konsultowanego dokumentu w formie papierowej na przygotowanych formularzach uwag.  

5. Analiza uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych 

Dyskusja, która wywiązała się podczas spotkania, dotyczyła w głównej mierze zaplanowanych inwestycji. 

Rozmawiano o możliwościach rozwoju Gminy oraz o korzyściach wynikających ze wdrożenia zaplanowanych 

inwestycji.  

Dyskusja dotyczyła w szczególności trzech przedsięwzięć rewitalizacyjnych znajdujących się w projekcie 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rydzyna, tj.  

 Rewitalizacja z rozbudową dawnego Folwarku w Kłodzie na Centrum Integracji Społecznej; 

 Ochrona, zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Województwa 

Wielkopolskiego poprzez renowację XVII wiecznego Zamku SIMP w Rydzynie i wprowadzenie 

innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze; 

 Zwiększenie dostępności społecznej do zabytkowych terenów rekreacyjnych, poprzez rewitalizację 

i zagospodarowanie Zamkowego Parku wraz z przystosowaniem ciągów wodnych do celów 

rekreacyjnych. 

Podczas spotkania nie przekazano pytań i uwag w formie pisemnej. Ponadto interesariusze wypełnili 4 ankiety 

dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rydzyna w formie papierowej.  

 


