
SPRAWOZDANIE 
z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

  
Zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 

16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Biała z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie. 
 Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.361.2016 Burmistrza Białej z dnia   2 
września 2016r. przeprowadzone zostały konsultacje w sprawie ustalenia treści projektu 
Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023. 

 
Konsultacje przeprowadzone były: 

  w okresie od 12 września 2016r. do 26 września 2016r. w formie wyrażenia przez 
mieszkańców opinii, uwag, propozycji do projektu programu. 

 Projekt programu dostępny był w tym okresie w Urzędzie Miejskim w Białej (pokój nr 13, 
I p.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.biala.gmina.pl oraz na stronie 
promocyjnej Urzędu: www.biala.gmina.pl 

 
Opinie i uwagi do projektu planu można było składać na przygotowanym do tego formularzu 
w sekretariacie Urzędu do dnia 26 września 2016 r. lub elektronicznie na adres: 
seketariat@biala.gmina.pl 

 
W w/w formie mieszkańcy nie złożyli żadnych opinii, uwag lub propozycji do projektu 
programu. 
 
Zmiany w projekcie dokumentu wprowadzone w wyniku konsultacji przez zespół 
pracujący nad lokalnym programem rewitalizacji: 
  Dodano krótki wstęp wprowadzający do dokumentu.  Uszczegółowiono wizję miasta po rewitalizacji.  Uporządkowano nomenklaturę Lokalnego Programu Rewitalizacji pokazując jego 

spójność ze Strategią Rozwoju Gminy Biała. W treści LPR bezpośrednio wskazano na 
powiązanie celów rewitalizacji, i tak: 

 
Cel I Lokalnego Programu Rewitalizacji: AKTYWNA I ZAMOŻNA SPOŁECZNOŚĆ 
LOKALNA jest w pełni spójny z Celem Strategicznym nr 2 Strategii Rozwoju Gminy 
WSPIERANIE LOKALNEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ. 
 
Cel II LPR: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA MIEJSKA jest spójny z celem 
strategicznym nr 3 Strategii Rozwoju Gminy: ROZWÓJ PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH GMINY BIAŁA. 
 
III CEL  rewitalizacji: MIASTO PRZYCIĄGA MIESZKAŃCÓW, TURYSTÓW I 
INWESTORÓW jest spójny z celem strategicznym nr 4 Strategii Rozwoju Gminy: 
WYPROMOWANIE MARKI „GMINA BIAŁA”. 

 



 Zmieniono brzmienie tytułu dokumentu na w pełni zbieżny z użytym we wniosku o 
dofinansowanie projektu, uzupełniono stronę tytułową o odpowiednie logotypy.   Uzupełniono zakres zadania monitoringu o jednoznaczne określenie potrzeby 
włączenia wszystkich interesariuszy oraz określenie częstotliwości działań.  Skorygowano listę planowanych przedsięwzięć służących rewitalizacji z podziałem na 
zadania podstawowe i dodatkowe. W opisach odpowiednich przedsięwzięć 
uzupełniono zapisy o: budowę toalet publicznych (2.10), stojaków do rowerów (2.6). 
Uzupełniono „działania wspierające” przedsięwzięcie 1.1 (aktywizacja osób 60+) o 
wpisanie przykładowych propozycji konkretnych działań nazwanych „wsparciem 
instytucjonalnym” rozumianym jako zapewnienie miejsc prowadzenia konkretnych 
działań.  Usunięto działania 1.2, 1.3, 2.4, 2.5 i 3.4 ze względu na nie spełniające wymogów 
konkursów na dofinansowanie bądź wybiegające poza tematykę rewitalizacji. 
Usunięcia spowodowały zmianę numeracji zadań.   Ze względu na logiczne powiązanie zakres przedsięwzięć 1.4, 3.3, 3.5 3.3 przesunięto 
do opisu przedsięwzięcia 2.3 („Stolarnia”).  Dla jak największego dostosowania dokumentu do wymogów konkursu uzupełniono 
opisy oraz zrezygnowano z podziału przedsięwzięć na poszczególne cele. W jednej 
tabeli pokazano wpływ planowanych przedsięwzięć na osiąganie celów. Jednocześnie 
zmieniono numerację przedsięwzięć.  Dodano mapę z wyznaczonym obszarem rewitalizacji miasta Biała.  Wprowadzono trzy kolejne załączniki o następującym brzmieniu: 
Załącznik nr 2. Raport z badań: Rewitalizacja Miasta Biała, badanie zrealizowane 
przez Ośrodek Badań Społecznych „INDEKS” Poznań, sierpień 2016 r. 
Załącznik nr 3. Raport z przeprowadzonych warsztatów dotyczących rewitalizacji 
Miasta Biała, opr. Agnieszka Nowak, Leszek Nowak, 2BA doradztwo strategiczne, 
Biała 19 września 2016 r. 
Załącznik nr 4. Protokół z procesu konsultacji społecznych Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023, opr. Remedis SA, Biała, wrzesień 2016 r. 
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Projekt współfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85%  ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 


