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1. WPROWADZENIE 

 

Partycypacja społeczna to świadome i aktywne uczestnictwo obywateli w procesach 

zarządzania publicznego. Stanowi niezbędny element procedury sporządzania 

dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji (zwanego również GPR). 

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze 

zm.) w sposób jednoznaczny przesądza o zakresie, jak i sposobie konsultacji 

społecznych. 

 

Gmina Tomice opracowując projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zapewniła 

udział w konsultacjach społecznych możliwie szerokiemu gronu interesariuszy  (w 

rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji), włączając w proces przygotowania 

przedmiotowego dokumentu przede wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

organizacje pozarządowe, samorząd wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, 

podmioty gospodarcze oraz inne osoby fizyczne i prawne, których zaangażowanie  

w ten proces miało istotny wpływ na ostateczny kształt Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

Udział interesariuszy w procesie rewitalizacji pozwolił na przedstawienie racji różnych 

grup w nim uczestniczących, wzbogacenie dokumentu o dodatkowe elementy, w tym 

potencjały i zagrożenia występujące na obszarach rewitalizacji, a także dał możliwość 

wychwycenia aktualnych oczekiwań i potrzeb, tworząc tym samym rozwiązania w 

pełni akceptowalne przez lokalną społeczność. 

 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie informacji z przebiegu procesu konsultacji 

społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tomice na lata 

2017-2023.  

 

  



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tomice na lata 2017-2023 

4 
 

2. PRZEDMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt dokumentu Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Tomice na lata 2017-2023. Dokument ten w ostatecznym 

kształcie będzie podstawowym narzędziem realizacji procesów rewitalizacji na terenie 

Gminy Tomice, zapewniającym kompleksowość i koordynację prowadzonych przez 

Urząd Gminy działań rewitalizacyjnych w ścisłej korelacji ze społecznością lokalną  

i interesariuszami. 

 

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 i 3 

Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze 

zm.) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 Ministra Rozwoju. 
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3. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu GPR prowadzone były w terminie od 

28.07.2017 r. do 29.08.2017 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone 

OBWIESZCZENIEM WÓJTA GMINY TOMICE z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie 

harmonogramu oraz form przeprowadzania konsultacji społecznych projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023. Konsultacje 

skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim 

mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji Gminy Tomice.   

 

W ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie warsztatowe oraz debata 

publiczna dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice dla podobszaru rewitalizacji 

Tomice Wschód. 

 

Spotkania poprzedzone były kampanią informacyjną poprzez następujące kanały: 

 informacja na stronie Urzędu Gminy Tomice (w zakładce „Rewitalizacja”):  

https://tomice.pl/dla-mieszkanca/rewitalizacja/ 

 informacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomice (w 

zakładce „Zamówienia publiczne i ogłoszenia/Ogłoszenia różne”): 

https://bip.malopolska.pl/ugtomice,a,1347842,obwieszczenie-wojta-gminy-

tomice-z-dnia-21-lipca-2017-roku.html 

 informacja na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tomice. 

 

Zbieranie uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 odbywało się za pomocą 

Formularza zgłoszeniowego oraz Ankiety, zamieszczonych na stronie podmiotowej 

gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Tomice - 

https://www.tomice.pl/ (zakładka „Rewitalizacja”). Wypełnione (opatrzone czytelnym 

podpisem) formularze i ankiety można było dostarczać od dnia 28.07.2017 r. do dnia 

29.08.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną, drogą elektroniczną 

na adres e-mail: gmina@tomice.pl, a także złożyć bezpośrednio na dziennik 

podawczy Urzędu Gminy Tomice.  

  

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, Projekt uchwały wraz z załącznikami, 

Formularz zgłoszeniowy (uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych) do 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 oraz Ankieta były 

dostępne od dnia 28.07.2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tomice - 

https://www.tomice.pl/ (zakładka „Rewitalizacja”). Formularz zgłoszeniowy oraz 
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Ankietę będzie można również pobrać bezpośrednio na dzienniku podawczym Urzędu 

Gminy Tomice w godzinach pracy Urzędu. 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZEPROWADZONO W FORMIE: 

1. SPOTKANIA WARSZTATOWEGO – organizowanego dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na którym omówione zostały 

założenia dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy dla Gminy Tomice na 

lata 2017-2023 oraz zapisane w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych:  

- Spotkanie warsztatowe dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice dla 

podobszaru rewitalizacji Tomice Wschód odbyło się w dniu 03 sierpnia 2017 r.  

o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice 

- sala sesyjna - pok. nr 3.  W warsztatach wzięły udział 22 osoby. 

 

2. DEBATY PUBLICZNEJ – dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich 

interesariuszy rewitalizacji Gminy Tomice. Debata odbyła się w dniu 28.08.2017 r.  

o godz. 15:00, w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 

Tomice - sala sesyjna - pok. nr 3. W debacie wzięło udział 17 osób. 

 

3. ZBIERANIA UWAG za pomocą FORMULARZA zgłoszeniowego propozycji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Tomice na lata 2017-2023 i ANKIETY, zamieszczonych na stronie podmiotowej 

gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Tomice – www.tomice.pl (zakładka „REWITALIZACJA"). 

 

Uwagi i opinie do projektu GPR można było zgłaszać poprzez formularz zgłaszania 

uwag możliwy do pobrania na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

oraz na stronie internetowej Gminy. Formularz zgłaszania uwag można było także 

pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tomice w godzinach pracy Urzędu, 

jak również podczas spotkania warsztatowego i debaty publicznej, odbywających się 

w ramach konsultacji społecznych.  

Uzupełniony formularz zgłaszania uwag można było dostarczyć w nieprzekraczalnym 

terminie od 28.07.2017 r. do 29.08.2017 r. do Urzędu Gminy drogą 

korespondencyjną, drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@tomice.pl, a także 

złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tomice. Dodatkowo, uwagi 

można było zgłosić  

w formie ustnej podczas spotkania warsztatowego oraz debaty publicznej, 

odbywających się w ramach konsultacji społecznych.  

 

W toku konsultacji społecznych zbierane były również ankiety. Ankieta możliwa do 

pobrania zamieszczona została na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
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Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy. Ankietę można było również pobrać 

na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tomice w godzinach pracy Urzędu, a także 

podczas spotkania warsztatowego i debaty publicznej, odbywających się w ramach 

konsultacji społecznych.  

 

Uzupełnioną ankietę można było dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie od 

28.07.2017 r. do 29.08.2017 r. do Urzędu Gminy drogą korespondencyjną drogą 

elektroniczną na adres e-mail: gmina@tomice.pl, a także złożyć bezpośrednio na 

dziennik podawczy Urzędu Gminy Tomice.   

 

 

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH 

 

Spotkanie warsztatowe 03 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy 

Tomice ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice - sala sesyjna - pok. nr 3.  

 

Warsztaty zorganizowane na obszarze rewitalizacji odbywały się według 

następujących założeń: 

 Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu rewitalizacji – nowe podejście do 

rewitalizacji, podstawa prawna, 

 Omówienie form partycypacji społecznej przewidzianych w ramach trwających 

konsultacji dokumentu GPR Gminy Tomice,   

 Prezentacja elementów Gminnego Programu Rewitalizacji: 

 sfery/wskaźniki/negatywne zjawiska i lokalne potencjały – delimitacja 

obszaru 

 wizja/cele szczegółowe/kierunki działań 

 wstępna lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych,  

 Dyskusja panelowa – w oparciu o modele/narzędzia: dyskusja 

interaktywna/metaplan/burza mózgów, 

 Zachęcenie interesariuszy rewitalizacji do aktywnego współtworzenia 

dokumentu GPR. 
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Zjawiska kryzysowe wskazane przez interesariuszy: 

 Niedostateczna ilość chodników przy drogach na terenie obszaru Tomice 

Wschód 

 

Potencjał podobszarów wskazany przez interesariuszy: 

 Budowa budynku spotkań i integracji mieszkańców – budowa domu kultury.  

 

Proponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne:  

- Interesariusze obecni na spotkaniu potwierdzili konieczność realizacji projektów  

w kształcie zapisanym w projekcie GPR dla Gminy Tomice na lata 2017-2023.  
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Uczestnicy spotkania warsztatowego zostali poinformowani o terminie debaty 

publicznej dotyczącej Gminnego Programu Rewitalizacji, która odbyła się 28 sierpnia  

o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice - 

sala sesyjna - pok. nr 3. Interesariusze zostali również poproszeni o wypełnienie 

ankiet i otrzymanych formularzy zgłaszania uwag i projektów rewitalizacyjnych do 

dokumentu GPR. 
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DEBATA REWITALIZACYJNA – PODSUMOWANIE 

 

Debata publiczna dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich 

interesariuszy rewitalizacji Gminy Tomice odbyła się w dniu 28.08.2017 r. o godz. 

15:00, w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice - sala 

sesyjna - pok. nr 3.  

 

 
 

Debata publiczna odbywała się według następujących założeń: 

 Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu rewitalizacji – nowe podejście do 

problematyki rewitalizacji, podstawa prawna, 

 Omówienie form partycypacji społecznej przewidzianych w ramach trwających 

konsultacji dokumentu GPR Gminy Tomice, 

 Prezentacja elementów Gminnego Programu Rewitalizacji: 

 sfery/wskaźniki/negatywne zjawiska i lokalne potencjały – delimitacja 

obszaru 

 wizja/cele szczegółowe/kierunki działań 

 lista zaproponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, poszerzona  

o propozycje zgłaszane podczas spotkań warsztatowych, 

 Podsumowanie wspólnie wypracowanych rozwiązań w ramach odbywających 

się warsztatów na podobszarach rewitalizacji, 
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 Dyskusja panelowa – w oparciu o modele/narzędzia: dyskusja 

interaktywna/metaplan/burza mózgów, 

 Zachęcenie interesariuszy rewitalizacji do aktywnego współtworzenia 

dokumentu GPR oraz przypomnienie terminów konsultacji społecznych. 

 

W debacie uczestniczyło 17 mieszkańców Gminy Tomice. Wśród obecnych byli 

mieszkańcy gminy, a także przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Rady Gminy.  

Po prezentacji, będącej wstępem do dyskusji, głos zabrali uczestniczący w debacie 

interesariusze. Podkreślano znaczenie procesów rewitalizacji dla rozwoju Gminy 

Tomice.   

 

 

 

Podczas dyskusji interesariusze obecni na spotkaniu zgodzili się z kształtem 

proponowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Tomice na 2017-2023. 

Ponadto przedstawiciele wykonawcy i pracownicy Gminy informowali i zachęcali do 

składania uwag na dostępnych formularzach oraz wypełnienia ankiet.  
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4. PODSUMOWANIE ZŁOŻONYCH UWAG, FORMULARZY KONSULTACYJNYCH I WYNIKÓW ANKIET  

4. 1.  FORMULARZ KONSULTACYJNY  

W trakcie konsultacji wpłynęło 12 formularzy konsultacyjnych oraz uwagi w postaci załącznika do formularza ankiety: 

 

Lp. Data wpływu Nazwisko i imię Treść uwagi 
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Tomice  

ws. uwagi 

1.  07.08.2017 r.  Franciszek Sławek 

W części A Formularz zgłaszania uwag: 
„Do konsultacji społecznych w dokumentacji z dnia 28.07.2017 r. – 
jednym z dokumentów jest projekt GPR Gminy Tomice ale nie ma on 
oznaczeń identyfikujących dokument: 

1) Na dokumencie nie ma oznaczenia „projekt”   
2) Na dokumencie nie ma daty sporządzenia 
3) Na dokumencie nie ma zapisu kto jest autorem (firma, nazwiska) 

dokumentu  
ww. to kolejny przykład braku w gminie Tomice zasad nadzoru nad 

dokumentacją, które to zasady była propozycja aby zostały wprowadzone 

wg petycji pt. „Wprowadzenie w dokumentacji gminnej zasad identyfikacji 

dokumentów, informacji oraz wprowadzania zmian”.„ 

Uwagi nie uwzględniono – projekt GPR 

umieszczony na stronie internetowej gminy 
oraz BIP oraz dokumentacji udostępnionej na 

potrzeby konsultacji w tytule dokumentu 
zawiera sformułowanie „Projekt GPR”.  

Data sporządzenia oraz autor opracowania 
nie są wymagane (zgodnie z Ustawą  

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.)).  

2.  07.08.2017 r.  Franciszek Sławek 

W części A Formularz zgłaszania uwag: 

„W przedsięwzięciu 1 jest budowa tylko Ośrodka Kultury Gminy Tomice. 
Ale w potrzebach obszaru Tomice Wschód znajduje się także remiza OSP, 
której stan jest najgorszy z wszystkich sołectw w gminie. W poprzednim 
projekcie z VI kadencji zaniechanym potrzeby OSP, KGW były 
uwzględnione.  
W/g opisu przedsięwzięcia w budynku ma się znajdować biblioteka, ale 
dotychczasowy budynek biblioteki ma być także modernizowany na 
bibliotekę szkolną. Czy jest celowe?  
Czy w budynku gimnazjum przejmowanym przez ZPS Tomice nie ma 

Uwagi oraz propozycji przedsięwzięcia nie 
uwzględniono – w GPR, projektach 

uzupełniających uwzględniono już projekt 
pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach 
wraz zagospodarowaniem przyległego terenu 

na cele społeczne”, budowa nowej OSP 
wymaga poniesienia znacznych nakładów 

finansowych.  
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warunków, aby powstała tam biblioteka szkolna? Proponuje zastanowić się 
czy pomieszczenia po GOK nie przeznaczyć dla licznie działających 
stowarzyszeń w Gminie np. dla Stowarzyszenia „Wioski Naszych Marzeń” 
W części B Formularz zgłoszeniowy proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych: 
Interesariusz zgłosił projekt pt. „Budowa remizy OSP Tomice”.  

3.  08.08.2017 r.  Franciszek Sławek 

W części A Formularz zgłaszania uwag: 
„Na obszarze rewitalizacji tj. Tomice Wschód występuje budynek o 
kiepskim stanie technicznym (przeciekający płaski dach, budynek o 
wizerunku baraku) tj. Remiza OSP Tomice z kiepską bazą. Jest to 
najgorsza technicznie, niemodernizowana remiza w gminie.” 
W części B Formularz zgłoszeniowy proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych: 
Interesariusz zgłosił projekt pt. „Wymiana pokrycia dachowego, 
modernizacja i przebudowa budynku do pełnych potrzeb OSP Tomice”. 

Uwagę oraz propozycję przedsięwzięcia 
uwzględniono - w GPR, projektach 

uzupełniających uwzględniono projekt pn. 
„Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Tomicach wraz 
zagospodarowaniem przyległego terenu na 

cele społeczne” 

4.  08.08.2017 r.  Franciszek Sławek  

W części A Formularz zgłaszania uwag:  
„W projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji, a także w Diagnozie jest 
mowa, że w gminie Tomice nie ma Ośrodka zdrowia. Pod tym względem 
to obszar zdegradowany, w projekcie Programu pominięto potrzebę 
działań w obszarze rewitalizacji tj. Tomice Wschód jest możliwość i 
potrzeba podjęcia działań.” 
W części B Formularz zgłoszeniowy proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych: 
Interesariusz zgłosił projekt pt. „Przystosowanie budynku dla Gminnego 
ośrodka zdrowia”. 

Uwagi oraz propozycji przedsięwzięcia nie 
uwzględniono – pomimo braku Ośrodka 

Zdrowia na terenie obszaru Tomice Wschód 
nie ma konieczności budowy tego typu 

placówki ze względu na bliskość ośrodka 
miejskiego Wadowice, w którym mieszkańcy 
Gminy Tomice, w tym obszaru rewitalizacji 

Tomice Wschód korzystają z opieki 
zdrowotnej.  

5.  08.08.2017 r. Franciszek Sławek 

W części A Formularz zgłaszania uwag: 
„W obszarze rewitalizacji Tomice Wschód występuje kościół parafialny, 
budynek plebanii oraz budynki zaplecza, w tym kotłownia. Kościół ma 
nieodnawianą od początku wybudowania brzydką elewację, nie jest 
termomodernizowany, z brzydką elewacją budynek plebanii. W kotłowni 
występuje piec nieekologiczny „kopciuch”.” 
W części B Formularz zgłoszeniowy proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych: 
Interesariusz zgłosił projekt pt. „Wykonanie elewacji kościoła, wykonanie 
elewacji wraz z termomodernizacją budynku parafialnego, wykonanie 
elewacji budynków zaplecza, zakup i instalacja pieca ekologicznego 
kotłowni”. 

Uwagi oraz propozycji przedsięwzięcia nie 
uwzględniono – kościół parafialny, plebania, 
budynki zaplecza znajdują się poza obszarem 

rewitalizacji Tomice Wschód – brak 
uzasadnienia realizacji projektu dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji Tomice 
Wschód.  
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6.  10.08.2017 r.  Franciszek Sławek 

W części A Formularz zgłaszania uwag: 
„Na terenie rewitalizacji Tomice Wschód znajdują się 2 stawy wędkarskie 
niezagospodarowane, ze zniszczonymi groblami w wyniku ulewnych 
deszczów w 2014 r. Bez odbudowy struktury istnieje groźba, że zostanie 
zalana przy podobnych ulewach część domostw poniżej stawów przy 
potoku przebiegającym przez ul. Wadowicką i Wadowicka -Dolina.” 
W części B Formularz zgłoszeniowy proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych: 
Interesariusz zgłosił projekt pt. „Zagospodarowanie terenu po byłych 
stawach wędkarskich „Ponar-Wadowice”. 

Uwagi oraz propozycji przedsięwzięcia nie 
uwzględniono – przedmiotowe stawy 

wędkarskie znajdują się poza obszarem 
rewitalizacji Tomice Wschód – brak 
uzasadnienia realizacji projektu na 

mieszkańców obszaru rewitalizacji Tomice 
Wschód. 

7.  10.08.2017 r.  Franciszek Sławek 

W części A Formularz zgłaszania uwag: 
„Według Strategii Gminy Tomice na lata 2016-2025, gmina nie ma 
własnych terenów w kierunku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Proponuje zakup takich terenów i realizacja na nich gminnego parku z 
miejscem rekreacji. Miejsce takie znajduje się na terenie rewitalizacji 
Tomice Wschód.” 
W części B Formularz zgłoszeniowy proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych: 
Interesariusz zgłosił projekt pt. „Utworzenie parku gminnego wraz z 
terenami rekreacyjnymi”. 

Uwagi oraz propozycji przedsięwzięcia nie 
uwzględniono – lokalizacja wskazana  
w części B Formularz zgłoszeniowy 

proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych znajduje się poza obszarem 

rewitalizacji Tomice Wschód – brak 
uzasadnienia realizacji projektu na 

mieszkańców obszaru rewitalizacji Tomice 
Wschód. 

8.  16.08.2017 r.  Franciszek Sławek 

W części A Formularz zgłaszania uwag: 
„W VI kadencji była forsowana w rejonie Tomice Wschód (za kościołem) 
budowa cmentarza komunalnego dla gminy Tomice z uzasadnieniem, aby 
nie płacić składki na rzecz cmentarza komunalnego w Wadowicach. 
Powstał projekt pokazany mieszkańcom.”  
W części B Formularz zgłoszeniowy proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych: 
Interesariusz zgłosił projekt pt. „Budowa cmentarza komunalnego w 
Tomicach”. 

Uwagi oraz propozycji przedsięwzięcia nie 
uwzględniono – lokalizacja wskazana  
w części B Formularz zgłoszeniowy 

proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych znajduje się poza obszarem 

rewitalizacji Tomice Wschód – brak 
uzasadnienia realizacji projektu na 

mieszkańców obszaru rewitalizacji Tomice 
Wschód. 

9.  28.08.2017 r. Ryszard Góralczyk  

W części A Formularz zgłaszania uwag: 
„W związku z wykonaną już adaptacją, proszę o wykreślenie z „Listy 
planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych” 
przedsięwzięcia 3: Adaptacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Tomicach na potrzeby żłobka dla dzieci, oraz 
ewentualnych treści w projekcie GPR nawiązujących do tego 
przedsięwzięcia.” 

Uwagę uwzględniono  
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10.  29.08.2017 r.  Ryszard Góralczyk 

W części A Formularz zgłaszania uwag: 
„Wprowadzić przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach wraz z zagospodarowaniem 
przyległego terenu na cele społeczne.” 
W części B Formularz zgłoszeniowy proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych: 
Interesariusz zgłosił projekt pt. „Przebudowa i rozbudowa remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach wraz z zagospodarowaniem 
przyległego terenu na cele społeczne”. 

Uwagi oraz propozycję przedsięwzięcia 
uwzględniono - w GPR, projektach 

uzupełniających uwzględniono projekt pn. 
„Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Tomicach wraz 
zagospodarowaniem przyległego terenu na 

cele społeczne” 

11.  29.08.2017 r.  
Mirosław Tłomak, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Tomickiej  

W części A Formularz zgłaszania uwag: 
„Wnioskuje o dodanie do programu stworzenie tras Nordic Walking po 
terenie rewitalizowanym”. 
W części B Formularz zgłoszeniowy proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych: 
Interesariusz zgłosił projekt pt. „Tomickie ścieżki Nordic Walking”. 

Uwagi oraz propozycję przedsięwzięcia 
uwzględniono - w GPR, projektach 

uzupełniających uwzględniono projekt pn. 
„Tomickie ścieżki Nordic Walking” 

12.  29.08.2017 r.  Ryszard Góralczyk 

W części A Formularz zgłaszania uwag: 
„Wprowadzenie na „Listę planowanych uzupełniających przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych” następującego przedsięwzięcia: Renowacja kaplicy św. 
Jakuba w Tomicach.” 
W części B Formularz zgłoszeniowy proponowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych: 
Interesariusz zgłosił projekt pt. „Renowacja kaplicy św. Jakuba w 
Tomicach”. 

Uwagi oraz propozycję przedsięwzięcia 
uwzględniono - w GPR, projektach 

uzupełniających uwzględniono projekt pn. 
„Renowacja kaplicy św. Jakuba w Tomicach” 

13.  06.08.2017 r.  Franciszek Sławek 

1. Na str 7 dopisać, że obszar rewitalizacji wyznaczony został 
Uchwałą... Rady Gminy 
2. Na str. 8 dopisać, że na terenie obszaru rewitalizacji ma swoją 
siedzibę także Gminny Zakład Komunalny gdzie jest działalność w 
obszarze środowiska, przestrzenno -funkcjonalnym, technicznym 
3. Na str. 9 należy dopisać, że na terenie obszaru rewitalizacji ma 
swoją siedzibę Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej 
4. Jeśli na str. 9 jest napisane, że na terenie Gminy Tomice nie ma 
ośrodka zdrowia - jest to źle i świadczy o zdegradowaniu terenu. Nie 
można pozostawić GPR tylko na takim spostrzeżeniu bez poświęcenia 
tematowi więcej uwagi gdyż temat jest bardzo żywotny dla wielu 
mieszkańców. Sprawę gminnego ośrodka zdrowa! należy ująć jako 
Przedsięwzięcie na obszarze rewitalizacji czyli Tomice Wschód i są ku temu 
możliwe budynki (przestrzenie) do zagospodarowania 
5. Jeśli na str. 9 w p. 1.2 jest napisane, że w gminie (na obszarze 
rewitalizacji) jest największy wskaźnik przestępstw - nie ma w dalszej 
części GPR przewidzianych działań wokół tego problemu. Nie ma opisane, 
że na terenie rewitalizacji znajduje się posterunek policji z dyżurami i 

Ad. pkt. 1 - Uwagę uwzględniono. 
 

Ad. pkt. 2 - Uwagę uwzględniono. 
 

Ad. pkt. 3 - Uwagę uwzględniono. 
 

Ad. pkt. 4 - Uwagi nie uwzględniono – uwaga 
niezasadna, pomimo braku Ośrodka Zdrowia 
na terenie obszaru Tomice Wschód nie ma 
konieczności budowy tego typu placówki ze 

względu na bliskość ośrodka miejskiego 
Wadowice, w którym mieszkańcy Gminy 

Tomice, w tym obszaru rewitalizacji Tomice 
Wschód korzystają z opieki zdrowotnej. 

 
Ad. pkt. 5 - Uwagi nie uwzględniono – uwaga 

niezasadna, działanie rewitalizacyjne 
skierowane są na działania o charakterze 
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działalnością do rozszerzenia z włączeniem mieszkańców. Jestem 
przekonany, że problem należy rozszerzyć na pojęcie bezpieczeństwo a 
tutaj na terenie rewitalizacji występuje miejsce zagrożenia bezpieczeństwa 
w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Próbą poruszenia 
problemu w kierunku rozwiązań była złożona petycja pt. „Skuteczniejsza 
prewencja w kierunku mieszkańców gminy w sprawie bezpieczeństwa” - 
do weryfikacji i podjęcia tematu 
6. W p. I.II na str. 10 jest wymienione bezrobocie jako mające 
największy wpływ na kryzys w sferze społecznej a niżej na str. 10 - 11 nie 
opisano tego niekorzystnego zjawiska w postaci przedsięwzięć 
naprawczych i zamienione zostało opisem nie wiedzieć, dlaczego 
sprawdzianu szóstoklasisty. Trzeba opisać 
7. W p. I. III na str. 11 jest mowa, że obszar rewitalizacji jest 
narażony na zanieczyszczenia hałasem, bo przebiega przez niego DK 28 
ale dalej nie ma żadnych przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji w tym 
miejscu. Trzeba opisać 
8. W rozdziale 2 brakuje powiązania GPR z Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice a także z Założeniami do Planu 
Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy 
Tomice. Trzeba wskazać, że w gminie Tomice nie ma (do sporządzenia) 
Planu Ochrony Środowiska 
9. W rozdziale III jest opisany cel: mieszkańcy w wieku senioralnym. 
W tym celu została złożona petycja pt. „Utworzenie w Gminie Tomice 
Młodzieżowej Rady Gminy, Rady Seniorów” ale władze gminy nie przejęły 
inicjatywy stworzenia warunków. Warunki trzeba stworzyć 
10. W opisie przedsięwzięć: 
a) Przedsięwzięcie 1. W ramach przedsięwzięcia proponuję także 
pomyśleć o zagospodarowaniu placu wokół Gminnego Domu Kultury tak 
aby było miejsce na zebrania mieszkańców na wydarzeniach plenerowych 
np. w przyp. Organizowania Dożynek Gminnych. Wydaje się, że jest 
potrzebna scena letnia może bardziej jak w Przedsięwzięciu 5 
b) Przedsięwzięcie 6. Poprawa układu komunikacyjnego i 

bezpieczeństwa nie tylko jest do zrobienia w obrębie skrzyżowania dróg ul. 
Wadowickiej i Dworskiej. W tym obszarze są przewidywane progi 
zwalniające przed przejściem dla pieszych na ul. Dworskiej, lustro i inne 
prace przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i Podstawie (Łęg) 
c) Przedsięwzięcie 7. W zakresie tym należy ująć problem przejścia 
dla pieszych na ul. Wadowickiej w pobliżu kapl. św. Floriana co jest 
opisane w petycji pt. „Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych na ul. 
Wadowickiej w Tomicach przy kapl. św. Floriana” a także bezpieczeństwo 
przy ul. Floriańskiej opisane w petycji pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa na 

społecznym, a co za tym idzie w rezultacie 
mają oddziaływać na wskazane w diagnozie 
zjawiska kryzysowe w tym przestępczość. 

 
Ad. pkt. 6 - Uwagę uwzględniono. 

 
Ad. pkt. 7 – Uwagi nie uwzględniono – 

uwaga niezasadna – Gmina Tomice nie jest 
zarządcą drogi krajowej nr DK28.  

 
Ad. pkt. 8 – Uwagę uwzględniono. 

 
Ad. pkt. 9 – Uwagi nie uwzględniono – 
uwaga niezasadna – według rozeznania 
Gminy Tomice brak jest przesłanek do 

wskazanego działania.  
 

Ad. pkt. 10a – Uwagi nie uwzględniono – 
uwaga niezasadna – w opisie przedsięwzięcia 

nr 1 wskazano na zakres podkreślony w 
niniejszej uwadze: „W ramach 

przedsięwzięcia przewiduje się: (…)              
- zagospodarowanie przyległego terenu.”. 

 
Ad. pkt. 10b – Uwagi nie uwzględniono – 

uwaga nieczytelna. 
 

Ad. pkt. 10c – Uwagi nie uwzględniono – 
uwaga niezasadna. 

 
Ad. pkt. 10d – Uwagi nie uwzględniono – 

uwaga niezasadna.  

 
Ad. pkt. 10e – Uwagi nie uwzględniono – 

przedsięwzięcie 3 zostało usunięte z GPR – z 
racji wykonania przedmiotowego działania.   

 
Ad. pkt. 10f – Uwagi nie uwzględniono - 

kościół parafialny, plebania, budynki zaplecza 
znajdują się poza obszarem rewitalizacji 

Tomice Wschód – brak uzasadnienia 
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ul. Floriańskiej w Tomicach przed ZSP” 
d) Przedsięwzięcie 2 na liście planowanych uzupełniających 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W zadaniu tym proponuję wybudowanie 
przewiązki łączącej budynek 1 z budynkiem 2 tak aby uzyskać także 
dodatkową powierzchnię na większą niż jest salę konferencyjną, na salę 
do dyskretnych rozmów z interesariuszami 
e) Przedsięwzięcie 3 na liście planowanych uzupełniających 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W zadaniu tym proponuję dołożyć sprawę 
postawienia obiektów małej architektury, nasadzenia zieleni, krzewów, 
postawienia donic kwiatowych 
f) Proponuję dodać Przedsięwzięcie 6 do listy planowanych 
uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych a jest to: „Wykonanie 
elewacji kościoła parafialnego, wykonanie elewacji wraz z termoizolacją 
budynku plebanii, wykonanie elewacji budynków zaplecza, zakup i 
zainstalowanie pieca ekologicznego kotłowni” 
11. Komplementarność finansowa w p. 5.2 na str. 59 jest bardzo 
ogólnikowa, wymaga zamiany na konkretny harmonogram terminowo - 
finansowy poszczególnych przedsięwzięć 
12. Proponuję, aby bliżej opisać (ukonkretnić) z jakich środowisk, w 
jakim składzie osobowym będzie powołany Komitet Rewitalizacji aby nie 
było, że zostanie powołany z 3 pracowników UG podległych Wójtowi. 
13. W rozdziale 8 „System monitorowania i oceny gminnego 
programy rewitalizacji” proponuję aby określić konkretne mierniki postępu 
w realizacji Programu. Nie na zasadzie, że będzie dopiero w przyszłości 
system ustalany. Np. program bardziej ogólny i nadrzędny tj. Gminna 
Strategia Rozwoju taki system ma. Do systemu oceny wciągnąć organ 
kontrolny gminy tj. Radę Gminy a także mieszkańców (sprawozdania 
publikowane). 
Na koniec: 
WGPR jest mowa o komplementarności. W moim rozumieniu oznacza to, 
że w GPR należy ująć wszystkie miejsca zdegradowane na obszarze 
rewitalizacji bez omijania braku Gminnego Ośrodka Zdrowia być może 

ważniejszego od Gminnego Domu Kultury, który jest w postaci OKGT a w 
spr. podstawowej opieki zdrowotnej nie ma żadnej placówki w gminie, 
potrzeby rewitalizacji remizy OSP, potrzeby rewitalizacji zabudowań w tym 
kościoła w parafii. 

realizacji projektu dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji Tomice Wschód. 

 
Ad. pkt. 11 – Uwagi nie uwzględniono – 
uwaga niezasadna – Komplementarność 

finansowa jest określona w sposób 
szczegółowy.  

 
Ad. pkt. 12 – Uwagi nie uwzględniono – 

uwaga niezasadna – konsultacje społeczne 
dot. Komitetu Rewitalizacji zgodnie z Ustawą  
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) odbędą 
się w czasie do 3 miesięcy od uchwalenia 

GPR. 
 

Ad. pkt. 13 – Uwagi nie uwzględniono – 
uwaga niezasadna – System monitorowania i 
oceny gminnego programu rewitalizacji jest 

opisany w sposób szczegółowy.  
 

 

 

 



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tomice na lata 2017-2023 

18 
 

4.2.  ANKIETY  

W trakcie konsultacji wpłynęły 2 ankiety. Poniżej prezentuje się wyniki ankiet:  

 

Pytanie ankietowe: „Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedsięwzięć społecznych – miękkich  

w podobszarach rewitalizacji wyznaczonych na terenie Gminy Tomice” 

Ankieta 
nr 

zdecydowanie się 
zgadzam 

raczej się 
zgadzam 

nie mam zdania  raczej się nie zgadzam 
zdecydowanie się nie 

zgadzam 
Uwagi 

1   X       

Uwaga zgłoszona jako 
załącznik do ankiety – 
treść uwagi oraz jej 

rozstrzygnięcie 
zamieszczono w tabeli  

w podrozdziale 4.1 
(poz. 13). 

2  X 
  

    Brak 

Suma 1 1 0 0 0 Brak 

 

 

Pytanie ankietowe: „Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedsięwzięć inwestycyjnych - twardych 

w podobszarach rewitalizacji wyznaczonych na terenie Gminy Tomice” 

Ankieta 
nr 

zdecydowanie się 
zgadzam 

raczej się 
zgadzam 

nie mam zdania  raczej się nie zgadzam 
zdecydowanie się nie 

zgadzam 
Uwagi 

1   X       

Uwaga zgłoszona jako 
załącznik do ankiety – 
treść uwagi oraz jej 

rozstrzygnięcie 
zamieszczono w tabeli  

w podrozdziale 4.1  
(poz. 13).    
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2 X 
  

    

„Wyrażam obawę co do 
możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych, 

które warunkują 
realizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych.” 

Suma 1 1 0 0 0 Brak 

 

Podsumowanie wyników ankiet: 

Na pytanie ankietowe nr 1 wszystkie osoby wypełniające ankietę opowiedziały się za realizacją przedsięwzięć społecznych - 

miękkich (odpowiedzi: „zdecydowanie się zgadzam”, „raczej się zgadzam”).  

Na pytanie ankietowe nr 2 wszystkie osoby wypełniające ankietę opowiedziały się za realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych - 

twardych (odpowiedzi: „zdecydowanie się zgadzam”, „raczej się zgadzam”).
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA 

Formularz stanowi odrębny załącznik do raportu z konsultacji społecznych. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR ANKIETY 

Ankieta stanowi odrębny załącznik do raportu z konsultacji społecznych.  

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – LISTA OBECNOŚCI  

Lista obecności stanowi odrębny załącznik do raportu z konsultacji społecznych.  

 

 


