
 

 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Łapanów na lata 2016-2023 

z dnia 23.03.2017  

 

Konsultacje społeczne miały na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu „Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapanów na lata 2016-2023” oraz wypracowanie kierunków 

rozwoju Gminy Łapanów. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 21 lutego 2017 r. do dnia 23 marca 2017 r. 

(30 dni). 

W konsultacjach uczestniczyli pełnoletni mieszkańcy Gminy Łapanów. 

Udział w konsultacjach był dobrowolny i polegał na przekazaniu przez mieszkańców opinii                      

i uwag do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapanów na lata 2016-2023” 

na czytelnie wypełnionym formularzu.  

Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapanów na lata 2016-2023” będący 

przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne były: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łapanowie pod adresem 

http://bip.malopolska.pl/uglapanow/Article/id,240555.html 

2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łapanowie pod adresem www.lapanow.pl 

3. w siedzibie Urzędu Gminy w Łapanowie, pokój nr 14. 

 

 W dniu 2 marca br., o godz. 14.00, w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się otwarte spotkanie 

konsultacyjne, w którym uczestniczyło kilkanaście osób. Ze strony Urzędu Gminy Łapanów byli: 

- Robert Roj - Wójt Gminy Łapanów  

- Anna Piasecka - Sekretarz Gminy Łapanów  

- kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy. 

oraz radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. 

Ze strony Instytutu Strategii i Współpracy InterCHARRETTE: 

http://bip.malopolska.pl/uglapanow/Article/id,240555.html
http://www.lapanow.pl/


 

- Stanisław Lis – Prezes Zarządu Instytutu Strategii i Współpracy InterCHARRETTE, 

- Ewelina Czerwińska – Dyrektor Biura Zarządu Instytutu Strategii i Współpracy 

InterCHARRETTE. 

  

W trakcie spotkania Pan Stanisław Lis przedstawił Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Łapanów na lata 2016-2023, którego treść  znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Łapanów.  Prezes podczas prezentacji omówił szczegółowo: 

1. Metodologie budowy GPR godnie z ustawą  o rewitalizacji z dn. 9.10.2015 r.  

2. Skróconą diagnozę wraz z wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi i rewitalizacji. 

3. Wizję,  deklarację wizji,  misję,  deklarację  misji oraz cele rewitalizacji. 

4. Zadania inwestycyjne i społeczne. 

5. System zarządzania, monitoring i ewaluacje GPR. 

 

Na spotkaniu uczestnicy poruszyli zagadnienia dotyczące zasadności i uzasadnienia dla 

zgłoszonych do GPR-u zadań inwestycyjnych i społecznych przez Urząd Gminy Łapanów. 

W odpowiedzi na zgłoszone pytania Wójt Gminy Łapanów pan Robert Roj udzielił wyjaśnień 

dotyczących zasad na jakich mogą być zgłoszone zadania inwestycyjne dotyczące majątku gminy 

Łapanów. Wniosek o wpisanie zadań inwestycyjnych może zgłosić tylko właściciel terenu. Wójt 

podkreślił także, iż gmina ma ograniczone możliwości zgłoszenia zadań inwestycyjnych bo 

każde zgłoszone zadanie musi być  zsynchronizowane z Wieloletnią Prognozą Finansowa,                      

a gmina Łapanów ma wysoki poziom zadłużenia. Ponadto w trakcie konsultacji wpłynęły 4 

formularze z prośbą o wpisanie projektów na listę podstawową, tj. Starostwa Powiatowego w 

Bochni projekt „Rewitalizacja obiektów infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Łapanowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”, Cezarego 

Stawarza projekt ”Budowa prywatnej instytucji kultury – Medioteka w Łapanowie”, Moniki 

Stawarz projekt „Rewitalizacja budynku wielorodzinnego nr 45, polegająca na modernizacji i 

rozbudowie z nadaniem nowych funkcji publicznych”, Parafi Rzymsko-katolickiej w Sobolowie 

projekt „Rozbudowa szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie  o Budynek Sali koncertowej”, 

które to prośby zostały uwzględnione. Wpłynął 1 formularz konsultacyjny o wpisanie trzech 

zadań do GPR, który złożył Radny pan Andrzej Śliwa. Dotyczyło to: 

1. Rozbudowa Publicznej Szkoły w Sobolowie polegające na budowie Sali gimnastycznej 

wraz z poszerzeniem zaplecza dydaktycznego. 

2. Modernizacja i zabezpieczenie ujęcia wody w miejscowości Chrostowa. 



 

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Chrostowa wraz z rozbudowa 

kanalizacji na terenie wsi Sobolów, Kamyk i Chrostowa. 

Niestety wniosek ten nie mógł być rozpatrzony pozytywnie ze względu na fakt, że zadania 

dotyczące nieruchomości gminy Łapanów zgłosić może tylko Wójt Gminy Łapanów. 

 

 

 
Opracowanie zamknięto: Tarnów, 28 marzec 2017 r. 
Instytut Strategii i Współpracy INTERcharrette Sp. z o.o. 
 
                                               

 
 
 


