
 

 

 

 
Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy 

Goleszów 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 r.  



Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Goleszów 

 

Strona 2 
 

Spis treści 
 

1. Wprowadzenie ................................................................................................................................ 3 

1.1 Przedmiot konsultacji i podstawa prawna ..................................................................................... 3 

1.2 Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach .............................................................. 3 

1.3 Termin konsultacji ......................................................................................................................... 3 

1.4 Forma i tryb konsultacji ................................................................................................................. 3 

2. Przebieg konsultacji ......................................................................................................................... 4 

2.1 Uwagi zgłaszane ............................................................................................................................ 4 

 

1. Wprowadzenie ................................................................................................................................ 3 

1.1 Przedmiot konsultacji i podstawa prawna ..................................................................................... 3 

1.2 Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach .............................................................. 3 

1.3 Termin konsultacji ......................................................................................................................... 3 

1.4 Forma i tryb konsultacji ................................................................................................................. 3 

2. Przebieg konsultacji ......................................................................................................................... 4 

2.1 Uwagi zgłaszane ............................................................................................................................ 4 

 

  



Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Goleszów 

 

Strona 3 
 

1. Wprowadzenie  

1.1 Przedmiot konsultacji i podstawa prawna 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Goleszów. Konsultacje społeczne zostały 

ogłoszone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802, 1086 z 2021 r. z późn. zm.) oraz uchwały nr 58/2011 Rady 

Gminy Goleszów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3913). 

Konsultacje społeczne miały na celu poznanie opinii mieszkańców oraz partnerów społecznych 

i gospodarczych na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji Gminy Goleszów. 

1.2 Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach  

Konsultacje miały zasięg ogólnogminny. Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych 

byli mieszkańcy oraz wszystkie działające na obszarze gminy podmioty społeczno-gospodarcze, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. 

1.3 Termin konsultacji  

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji Gminy Goleszów przeprowadzono w terminie od 29 stycznia 2021 r. do 21 

lutego 2021 r. 

1.4 Forma i tryb konsultacji  

Informacja o konsultacjach społecznych rozpowszechniana była poprzez: stronę internetową gminy, 

BIP, media społecznościowe, w siedzibie Urzędu. 

Konsultacje były przeprowadzone w następujących formach:  

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza dostępnego 

w Urzędzie Gminy w Goleszowie i na stronie www.goleszow.pl; 

2) spotkania online 3 lutego 2021 r. dla interesariuszy procesu rewitalizacji; 

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w Goleszowie www.goleszow.pl.  
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2. Przebieg konsultacji  

Zasady, tryb i termin przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Goleszów określało 

Zarządzenie nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Goleszów z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Powiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostało upublicznione w dniu 21.01.2021 r. 

na stronie www.goleszow.pl, www.goleszow.bip.net.pl, oficjalnej stronie Wójta Gminy Goleszów 

(Facebook). Ponadto informacja o konsultacja społecznych i planowanym spotkaniu online została 

wysłana do radnych gminy. 

 

Konsultacje społeczne prowadzone były od 29 stycznia 2021 r. do 21 lutego 2021 r. 

Spotkanie online za pośrednictwem platformy ZOOM odbyło się 03.02.2021 r. o godzinie 16.00. 

W spotkaniu wzięło udział łącznie 9 użytkowników. W trakcie spotkania zaprezentowano wyniki 

i podsumowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

na trenie gminy Goleszów. Uczestnicy spotkania nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionych treści 

oraz projektu uchwały.  

 

2.1 Uwagi zgłaszane  

Nie zgłoszono uwag do projektu przedmiotowej uchwały w formie papierowej i elektronicznej 

za pomocą udostępnionego formularza uwag. 

W ramach prowadzonej ankiety na temat zaproponowanego obszaru rewitalizacji na terenie gminy 

Goleszów, wpłynęło 10 formularzy z opiniami i propozycjami rozwoju ww. obszaru. Wnioski w nich 

zawarte znajdą odzwierciedlenie w diagnozie pogłębionej obszaru rewitalizacji.  

 

Na tym raport zakończono. 
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