
ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 

Wójta Gminy Olesno 

z dnia 30.08.2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Olesno 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

gminy Olesno zmieniającej Uchwałę Rady Gminy nr XIII/123/16 z dnia 28 lipca 

2016 r. 

 

  

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 1515) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z 

dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, 

dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Olesno w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Olesno, stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 

Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w okresie od dnia 01.09.2017r. 

do dnia 02.10.2017r.  

2. Przedmiotem konsultacji jest ponowne wyznaczenie obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji gminy Olesno. 

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Olesno 

 

§ 2 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w Oleśnie pod adresem http://www.gminaolesno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Oleśnie w terminie od dnia 01.09.2017r. 

 

§ 3 

Konsultacje prowadzone będą w formie: 

 

1) zbierania uwag ustnych od zainteresowanych osób 

 

2) debaty z mieszkańcami zorganizowanej przez Wójta Gminy Olesno dnia 15.09.2017r. 

o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Oleśnie. 

 

3) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,  

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszego zrządzenia, w terminie do dnia 02.10.2017r. 

 

§ 4 

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny: 

- w sekretariacie Urzędu Gminy w Oleśnie 



- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Oleśnie pod adresem 

http://www.gminaolesno.pl 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Oleśnie 

 

§ 5 

1. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1, powołuje Zespół  

ds. Konsultacji, zwany dalej Zespołem, w składzie: 

1) Przewodniczący: Wojciech Szczebak  

2) Członkowie: Jarosław Bartoń, Arkadiusz Morawiec, Ryszard Szmyrko 

 

2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu przewodniczącego 

lub członka Zespołu, zastępują, ich wskazane przez nich osoby. 

 

§ 6 

Zakres konsultacji dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

gminy Olesno. 

 

§ 7 

Tryb pracy Zespołu, o którym mowa w § 5 ust. 1, określa regulamin, stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 8 

Ustalam wzór raportu z konsultacji przeprowadzonych z interesariuszami rewitalizacji, 

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia 

 

§ 9 

Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Urząd Gminy w Oleśnie  

 

§ 10 

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie: 

- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Oleśnie pod adresem 

http://www.gminaolesno.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Oleśnie 

 

§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

Wójt Gminy Olesno 

Witold Morawiec    



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 33/2017 

Wójta Gminy Olesno 

z dnia 30.08.2017r.  

(Projekt)  

Uchwała nr…………… 

Rady Gminy Olesno 

z dnia ……………… 2017 r. 

 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

gminy Olesno 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 8 i art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), Rada Gminy Olesno uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Olesno,  

w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Obszary, o których mowa w § 1, stanowią tereny znajdujące się w stanie kryzysowym 

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, 

przestępczości, niskiego udziału w życiu publicznym, a także występowania 

negatywnych zjawisk o charakterze gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, 

technicznym lub środowiskowym. 

 

§ 3 

Obszar rewitalizacji stanowi 6,78% powierzchni gminy i na dzień przyjęcia uchwały jest 

zamieszkały przez 29,73% mieszkańców gminy Olesno 

 

§ 4 

Do uchwały załącza się diagnozę potwierdzającą prawidłowe wyznaczenie obszaru 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 

 

§ 5 

Ustanawia się na rzecz gminy Olesno prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości 

położonych na obszarze rewitalizacji. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olesno 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Olesno 

…………………………….. 

Projektodawcą jest Wójt Gminy Olesno



Załącznik do 

Uchwały nr…………… 

Rady Gminy Olesno 

z dnia …………….. 2017 r. 

Załącznik nr 1. 

 

MAPA OBSZARU zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Olesno 

w skali co najmniej 1:5000. 

 

Uzasadnienie: 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która 

określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, 

przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji,  

a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, zostało uznane za zadanie własne. 

W przypadku, gdy gmina zamierza realizować ww. zadania własne, niezbędne jest 

wyznaczenie w drodze uchwały Rady Gminy Olesno obszaru zdegradowanegoi obszaru 

rewitalizacji. 

 

Zgodnie z treścią ww. ustawy załącza się diagnozę potwierdzającą spełnienie przez 

obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia. 

 



Załącznik Nr 2 

 

Diagnoza Gminy Olesno potwierdzająca spełnienie przez obszar zdegradowany i 

obszar rewitalizacji przesłanki ich wyznaczenia. 

 

 

W świetle art. 9 ust.1 ustawy o rewitalizacji za obszar zdegradowany można uznać część 

Gminy Olesno z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także 

występowania na nim ponadto, co najmniej jednego z następujących negatywnych 

zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, bądź 

technicznych.  

Ponadto w świetle art. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, ze względu na istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego oraz planowane przez gminę prowadzenie kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych wyznaczono w drodze konsultacji społecznych obszar rewitalizacji 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy, obszar rewitalizacji obejmuje ok. 5,25 km2, co stanowi 

6,78% powierzchni gminy Olesno oraz zamieszkały jest przez 29,73% mieszkańców. 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 33/2017 

Wójta Gminy Olesno 

z dnia 30.08.2017r. 

 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Olesno 

 

Wójt Gminy Olesno ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych 

dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Olesno 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

gminy Olesno zmieniającej Uchwałę Rady Gminy nr XIII/123/16 z dnia 28 lipca 

2016 r. 

 

Przedmiotem konsultacji jest ponowne wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji gminy Olesno. 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji 

odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Olesno 

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 01.09.2017r.  do dnia 

02.10.2017r. w formie: 

 

1. Zbierania uwag ustnych od zainteresowanych osób. 

2. Debaty z mieszkańcami zorganizowanej przez Wójta Gminy Olesno dnia 15.09.2017r. 

o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Oleśnie. 

4) 3. Zbierania uwag, propozycji i opiniiw postaci papierowej i elektronicznej,  

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszego zrządzenia, w terminie do dnia 02.10.2017r.  

 

Wypełnione formularze można dostarczyć: 

- drogą elektroniczna na adres: sekretariat@gminaolesno.pl  

- drogą korespondencyjną na adres: ul. Jagiełły 1, 33-210 Olesno 

- bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy w Oleśnie 

 

Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 

01.09.2017r.  

- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Oleśnie pod adresem 

http://www.gminaolesno.pl 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Oleśnie 

- w sekretariacie Urzędu Gminy w Oleśnie 

 

Uwaga! 

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie: 

- z data wpływu przed dniem 01.09.2017r. i po dniu 02.10.2017r. 

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, 

- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji. 

mailto:sekretariat@gminaolesno.pl


Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 33/2017 

Wójta Gminy Olesno 

z dnia 30.08.2017r. 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY  

dotyczący projektu uchwały Rady Gminy Olesno w sprawie ponownego 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Olesno 

 

Wprowadzenie: 

Zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar 

rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez 

więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.  

Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

 

Zaproponowany w projekcie uchwały obszar rewitalizacji zajmuje ok. 5,25 km2,  

co stanowi 6,78% powierzchni gminy Olesno, a zamieszkuje go 29,73% mieszkańców. 

 

 

1. Proszę o zaznaczenie znakiem "X" w tabeli Pani/Pana opinii na temat 

przedstawionej propozycji wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego 

na terenie gminy Olesno 

 

zdecydowanie pozytywna  

pozytywna  

negatywna  

zdecydowanie negatywna  

trudno powiedzieć  

 

Uzasadnienie: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Proszę podać propozycje ewentualnych zmian obszaru zdegradowanego 

na terenie gminy Olesno wraz z uzasadnieniem. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



3. Proszę o zaznaczenie znakiem "X" w tabeli Pani/Pana opinii na temat 

przedstawionej propozycji wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji na 

terenie gminy Olesno 

 

zdecydowanie pozytywna  

pozytywna  

negatywna  

zdecydowanie negatywna  

trudno powiedzieć  

 

Uzasadnienie: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Propozycje ewentualnych zmian granic obszaru rewitalizacji na terenie 

gminy Olesno wraz z uzasadnieniem. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Inne opinie i propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data i czytelny podpis  

(imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz: 

 

 

Uwaga! 

Propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym czytelnie  

imieniem i nazwiskiem nie będą rozpatrywane. 



Załącznik nr 4 

do Zarządzenia nr 33/2017 

Wójta Gminy Olesno 

z dnia 30.08.2017r. 

 

REGULAMIN PRACY Zespołu ds. Konsultacji 

 

§ 1 

1) Zespół ds. Konsultacji, zwany dalej Zespołem, obraduje na posiedzeniach 

zwoływanych przez przewodniczącego. 

2) W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzeniu przewodniczy 

wskazany przez przewodniczącego członek Zespołu. 

3) Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności, co najmniej połowy składu. 

4) W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" rozstrzyga głos przewodniczącego 

Zespołu, a w przypadku jego nieobecności głos przewodniczącego posiedzenia. 

5) Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 

Zespołu, a w przypadku jego nieobecności - przewodniczący posiedzenia. 

 

§ 2 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) wsparcie realizatora w przeprowadzeniu konsultacji; 

2) analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedłożonego przez realizatora 

konsultacji; 

3) niezwłocznego po zakończeniu każdej z form konsultacji opracowania informacji 

podsumowujących jej przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie jej 

przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu, a w zakresie zbierania uwag w postaci 

papierowej i elektronicznej - również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do 

nich. 

 

§ 3 

Przewodniczący Zespołu, niezwłocznie po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2, 

przekazuje projekt z raportu z konsultacji Wójtowi Gminy Olesno do zatwierdzenia. 



Załącznik nr 5 

do Zarządzenia nr 33/2017 

Wójta Gminy Olesno 

z dnia 30.08.2017r. 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

dotyczących projektuUchwały Rady Gminy Olesno 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

gminy Olesno zmieniającej Uchwałę Rady Gminy nr XIII/123/16 z dnia 28 lipca 

2016 r. 

 

1. Opis przebiegu i form konsultacji. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zestawienie opinii i uwag zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji dotyczących 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Olesno 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zestawienie propozycji zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji w zakresie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Olesno 

wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Olesno do poszczególnych typów propozycji. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Podsumowanie wyników konsultacji. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Stanowisko Wójta Gminy Olesno do wyników konsultacji. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 





 


