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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 Reńska Wieś. 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. z późn. zm.) oraz uchwały nr V/44/19 z dnia  

27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Reńska Wieś (Dz.U. Woj. Opolskiego z dni a 5 kwietni a 201 9 r. Poz. 1299). 

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 w Gminie Reńska Wieś. 

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 w Gminie Reńska Wieś przeprowadzono w terminie od dnia 24.09.2021 r. do 

dnia 17.10.2021 r. 

1.4 Forma i tryb konsultacji  

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

BIP, w siedzibie Urzędu. 

Konsultacje były przeprowadzone w następujących formach:  

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

w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi (ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś) lub na stronie 

www.renskawies.pl, oraz złożenie go w siedzibie Urzędu Gminy, lub wysłanie na adres email: 

ug@renskawies.pl  

2) spotkania konsultacyjnego w dniu 04 października 2021 r. dla interesariuszy procesu rewitalizacji; 

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

Reńska Wieś i w Biuletynie Informacji Publicznej.  
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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 Reńska Wieś określało 

Zarządzenia Wójta Gminy Reńska Wieś nr 99/2021 z dnia 17.09.2021 r. Powiadomienie o rozpoczęciu 

konsultacji społecznych zostało upublicznione w dniu 17.09.2021 r. na stronie internetowej Gminy 

Reńska Wieś oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o konsultacja społecznych i 

planowanym spotkaniu konsultacyjnym została przekazana radnym gminy. 

 

Konsultacje społeczne prowadzone były od dnia 24.09.2021 r. do dnia 17.10.2021 r. Spotkanie 

konsultacyjne odbyło się w dniu 04.10.2021 r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej 

Wsi. W spotkaniu wzięły udział łącznie 3 osoby. W trakcie spotkania zaprezentowano wyniki 

i podsumowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

na trenie Gminy Reńska Wieś. 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 Reńska Wieś, wpłynął 1 formularz.  

Lp. Treść opinii Uzasadnienie  

1. 

Jako problem widzę brak ujęcia w tym 
programie sołectwa Gierałtowice. Inny 
wielki problem (zwłaszcza sołectwa 
Gierałtowice, ale także Naczysławki) bardzo 
słaby poziom łączności telekomunikacyjnej 
(bardzo słaby internet kablowy i 
bezprzewodowy, zła jakość połączeń, brak 
pokrycia siecią). 

Przeprowadzona na potrzeby wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji diagnoza nie wykazała kryzysu 
na terenie obszaru Gierałtowice, w związku 
z czym brak podstaw do uznania tego 
obszaru za zdegradowany. 

 

Na tym raport zakończono. 

 

Reńska Wieś, 22.10.2021 r.  

 


