
 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji  dla Gminy Powidz                   

na lata 2017-2023” 

I. Ogłoszenie konsultacji. 

Zarządzenie  Nr  170/17 Wójta  Gminy  Powidz z dnia  4  września  2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023”. 

 

II. Podstawa prawna. 

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 i art.35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                           

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/159/16                                   

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Powidz. 

 

III. Cel konsultacji. 
Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, było włączenie w prace                                     

nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców.  

 

IV. Forma konsultacji. 

- spotkanie konsultacyjne w ramach zebrania wiejskiego w sołectwie Wylatkowo – 7 września 2017r., świetlica 

wiejska w Wylatkowie, godz. 18.00, 

- spotkanie konsultacyjne w ramach zebrania wiejskiego w sołectwie Powidz - Osiedle – 11 września 2017 r., Dom 

Kultury w Powidzu, godz. 18.00, 

- otwarte spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców  Gminy Powidz – Dom Kultury  w Powidzu – 

12 września 2017 r., godz. 17.00, 

- zgłaszanie uwag i opinii na wskazany adres poczty elektronicznej. Jako adres poczty elektronicznej, na który 

można zgłaszać opinie i uwagi do konsultowanego projektu wskazano adres: rada.gminy@powidz.pl.  

 

V. Termin konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 4 do 15 września 2017 r.  

 

VI. Przebieg konsultacji. 
Podczas spotkania konsultacyjnego w ramach zebrania wiejskiego w sołectwie Wylatkowo, zgłoszono propozycję 

organizacji warsztatów, spotkań dla kobiet z terenu sołectwa oraz przedsięwzięć integrujących mieszkańców                          

z różnych grup wiekowych. Wspomniano także o potrzebie uporządkowania i zagospodarowania terenu wokół 

budynku świetlicy. Zgłoszono potrzebę wykonania drogi dojazdowej do świetlicy (fiszkę projektową dotyczącą 

doposażenia świetlicy uzupełniono o to zadanie). Z racji tego iż mieszkańcy sołectwa wykazują duże 

zainteresowanie nordic walkingiem oraz turystyką rowerową, na spotkaniu zaproponowano utworzenie wiaty dla 

rowerzystów w pobliżu jeziora jako element zagospodarowania turystycznego (stworzono nową fiszkę projektową). 

 

Na spotkaniu konsultacyjnym w ramach zebrania wiejskiego mieszkańcy sołectwa Powidz - Osiedle zgłosili 

potrzebę modernizacji  sieci kanalizacyjnej oraz problem słabej integracji i aktywności mieszkańców. Wskazano 

również, że zakres zadania „Remont budynków komunalnych i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół 

budynków w Powidzu-Osiedle“ powinien zostać poszerzony o usunięcie wilgoci w budynkach mieszkalnych, 

budowę wspólnej kotłowni oraz wykonanie nowego oświetlenia (lampy solarne). Propozycje te zostały ujęte w 

fiszce projektowej.  

 

Podczas otwartego spotkania informacyjno – konsultacyjnego dla mieszkańców  Gminy Powidz nie wniesiono 

uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu Programu. Wskazano, że priorytetowe zadania, które są oczekiwane 

przez społeczeństwo, zostały w projekcie Programu ujęte. 

 

W trakcie konsultacji nie złożono żadnych uwag drogą elektroniczną. 

         Wójt Gminy Powidz 

             /-/ Jakub Gwit 

Powidz, dnia 18.09.2017 r. 
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