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1.WPROWADZENIE 

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programów 

rewitalizacji. Przedmiotem informacji jest dostarczenie kompleksowego podsumowania 

z przebiegu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Sokołów Podlaski oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły od mieszkańców. 

 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski  

na temat przygotowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów 

Podlaski, który stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, 

zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością 

lokalną. 

 

1.2. Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), 

na podstawie Uchwały Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 

24 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej oraz na podstawie 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Sokołów Podlaski oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

(MIiR/H 2014- 2020/20(01)/07/2015) w lipcu 2015 roku. 

 

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: 

-  mieszkańcy Miasta; 



- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; 

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Miasta działalność 

gospodarczą; 

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Miasta działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

- organy władzy publicznej; 

 

1.4. Termin konsultacji 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów 

Podlaski przeprowadzono w terminie od 24.10.2016 do 23.11.2016 roku, przy czym 

okres 24.10-3.11 stanowił okres informacji o przystąpieniu do konsultacji społecznych. 

 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów 

Podlaski: 

 w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który należało 

przesłać na adres mailowy: um@sokolowpodl.pl lub promocja@sokolowpodl.pl; 

 ustnie do protokołu w Kancelarii Ogólnej (Biuro Obsługi Interesanta) w siedzibie 

Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Interesanta) lub telefonicznie pod nr 25 7817501 

w godzinach pracy Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim. 

 podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w poniedziałek 21 listopada 

o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. 

Informacje o planowanych konsultacjach projektu uchwały projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski zamieszczono 24 października 2016 

roku zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sokołów Podlaski  

http://bip.sokolowpodl.pl/Article/get/id,20223.html 

- na stronie internetowej Miasta Sokołów Podlaski:  

https://sokolowpodl.pl/2016/10/konsultacje-spoleczne-gminnego-programu-

rewitalizacji 

http://bip.sokolowpodl.pl/Article/get/id,20223.html
https://sokolowpodl.pl/2016/10/konsultacje-spoleczne-gminnego-programu-rewitalizacji
https://sokolowpodl.pl/2016/10/konsultacje-spoleczne-gminnego-programu-rewitalizacji


- w sposób zwyczajowo przyjęty treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie 

informacyjnej w Urzędu Miasta Sokołów Podlaski 

 

Rysunek 1 Fragment BIP Urzędu Miasta Sokołów Podlaski z informacją 

o konsultacjach społecznych 

 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sokołów Podlaski 

 

Materiały tj. projekt programu i formularz zgłaszania uwag dostępne były: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta,  



- w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, Kancelarii Ogólnej (Biuro 

Obsługi Interesanta) w godzinach pracy urzędu. 

 

2. PRZEBIEG KONSULTACJI 

2.1.Spotkanie konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne, otwarte dla mieszkańców Miasta i zainteresowanych 

podmiotów odbyło się 21 listopada o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. 

W spotkaniu wzięło udział około 40 osób. 

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z projektem  Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski. Przedstawione zostały przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, w tym wspólne dla wszystkich obszarów rewitalizowanych oraz 

przedsięwzięcia dla poszczególnych obszarów rewitalizowanych, z podziałem na 

projekty główne i uzupełniające. 

 

2.2.Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

W wyniku konsultacji zmieniono klasyfikację dwóch zgłoszonych przedsięwzięć 

z projektów uzupełniających na projekty główne. 

 

2.3.Konkluzje 

Ostateczny projekt  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski jest 

zgodny zarówno z Diagnozą zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych w Mieście 

Sokołów Podlaski, jak też z oczekiwaniami podmiotów, zgłaszających własne 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne do Programu. 


