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GMINA KOŚCIELISKO

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH/DEBATY PROJEKTU „GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KOŚCIELISKO NA LATA 2016 –
2022” PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOŚCIELISKO
PRZEDMIOT KONSULTACJI:
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie przyjęcia:
„GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KOŚCIELISKO NA LATA 2016-2022”
1. Przedmiot konsultacji społecznych
Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był:
Projekt Uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Kościelisko na lata 2016-2022
2. Interesariusze konsultacji społecznych










mieszkańców gminy w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy
wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami
radni gminni, powiatowi, sołtysi
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w
tym organizacje pozarządowe i grupy
nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
organy władzy publicznej
podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
3. Cel konsultacji społecznych
Celem konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko
na lata 2016-2020 było zapoznanie interesariuszy, mieszkańców gminy, oraz przybyłych gości z
projektem GPR, w tym w szczególności z szeregiem projektowanych przedsięwzięć, które zostały
zapisane w przedmiotowym dokumencie i mają przyczynić się do rozwiązania kluczowych
problemów społecznych, skorelowanych z problemami gospodarczymi, środowiskowymi,
przestrzenno-funkcjonalnymi i technicznymi oraz w konsekwencji wpłynąć na poprawę jakości
życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W myśl założeń ustawy z dnia 9 października 2015r o rewitalizacji głównym elementem procesu
rewitalizacji jest partycypacja społeczna - obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę
rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo
w konsultacjach społecznych, aby projektowane założenia GPR jak najpełniej odpowiadały na
faktyczne potrzeby mieszkańców obszarów rewitalizacji.
4. Organizacja i przebieg
Konsultacje społeczne prowadzone były w dniach od 15 lutego 2016r. do 14 marca 2017r.
Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem nr12/2017 Wójta Gminy Kościelisko z
dnia 08 lutego 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko. Konsultacje skierowane były do grupy
interesariuszy określonej w art.2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.
Informacja o konsultacjach umieszczona została:
 na stronie internetowej Gminy Kościelisko http://www.gminakoscielisko.pl/, zakładka:
„Dla mieszkańca”, podzakładka: „Projekt rewitalizacji”;
 na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko,
zakładka: „Wójt”, podzakładka: „Zarządzenia”;
 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościelisko, 34-511 Kościelisko; ul. Strzelców
Podhalańskich 44;
 w pok. 4 Urzędu Gminy Kościelisko, 34-511 Kościelisko; ul. Strzelców Podhalańskich 44;
 w formie papierowej na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Kościelisko;
 materiały konsultacyjne przedłożone zostały podczas warsztatów konsultacyjnych, które
odbyły się w dniach:
- 6 marzec 2017r. warsztaty konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji – o godz. 16:00 w
budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku przy ul. Nędzy Kubińca 136
- 8 marzec 2017r. debata z udziałem mieszkańców - o godz. 16:00 w budynku Centrum Tradycji i
Turystyki w Kościelisku przy ul. Nędzy Kubińca 136
 informacja o konsultacjach przekazywana była również telefonicznie, mailowo jak również
pocztą tradycyjną do radnych, sołtysów, rad sołeckich, dyrektorów szkół i przedszkoli,
organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu Gminy Kościelisko;
 ogłoszenia w kościołach na terenie gminy, po niedzielnych mszach świętych informująca o
miejscu i czasie spotkania
Opinie i uwagi do projektu GPR można było zgłaszać w formie pisemnej i elektronicznej (poprzez
specjalny
formularz
zgłoszeniowy,
dostępny
do
pobrania
na
stronie
http://www.gminakoscielisko.pl/, zakładka: „Dla mieszkańca”, podzakładka: „Projekt
rewitalizacji”, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko
oraz pisemnie i ustnie w Urzędzie Gminy Kościelisko przy ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511
Kościelisko, pok. nr 4. Dodatkowo uwagi były zbierane w formie ustnej podczas spotkania
warsztatowego i debaty w dniach 6 i 8 marzec 2017r.
5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji Gminy
Kościelisko. Każdy z mieszkańców i osób zainteresowanych mógł wziąć udział i zgłosić uwagi do
przedmiotowego projektu. Lista uczestników dostępna w Urzędzie Gminy Kościelisko przy ul.
Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko, pok. nr 4.
6. Zgłoszone uwagi





Podczas trwania konsultacji zgłoszono łącznie 17 uwag do projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko na lata 2016 - 2022, w tym w formie:
papierowej: 6 uwag
elektronicznej: 2 uwagi
ustnej: 9 uwag
Zgłoszone uwagi:
Nr
uwagi

1
1

2

3

Część
dokumentu,
do którego
odnosi się uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)
2
Opis zadań: Str. 113
Projekt 2.1. Stworzenie
oferty na spędzenie
czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży z Gminy
Kościelisko;
Budżet: 720 tyś złotych
(ok. 40 tysięcy na szkołę
w skali roku)
Str. 148 poprawa w
zapisie tabeli dla
Projektu 2.1
Opis zadań: Str. 116
Projekt 2.2. Wyrównanie
szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży z
Gminy Kościelisko;
Budżet: 540 tyś złotych
(ok. 30 tysięcy na szkołę
w skali roku)
Str. 148 poprawa w
zapisie tabeli dla
Projektu 2.2
Opis zadań: Str. 104
Projekt 1.2. Szkolenia dla
osób chcących otworzyć
własną działalność
gospodarczą;

Treść
uwagi/opinii/propozycji wraz z
uzasadnieniem

Rozpatrzenie
uwagi

Odpowiedź

3
4
Uwaga ustna radnej Zofii Leśnik - lepiej
zachować poziom ogólności w określeniu
budżetu i zapisać: ok. 120 tys. w skali roku,
bez rozbicia na szkoły, gdyż ilość pieniędzy
na daną szkołę będzie uzależniona od ilości
uczniów którzy skorzystają z oferty,
aktywności instytucji w realizacji zadania.

5

6

Rozpatrzona
pozytywnie

Uwaga do
uwzględnienia z uwagi
na różną ilość uczniów
danych szkół oraz ich
zapotrzebowanie na
tego typu działania
podejmowane przez
jednostkę.

Uwaga ustna radnej Zofii Leśnik - lepiej
zachować poziom ogólności w określeniu
budżetu i zapisać: ok. 90 tys. w skali roku,
bez rozbicia na szkoły, gdyż ilość pieniędzy
na daną szkołę będzie uzależniona od ilości
uczniów którzy skorzystają z oferty,
aktywności instytucji w realizacji zadania.

Rozpatrzona
pozytywnie

Uwaga do
uwzględnienia z uwagi
na różną ilość uczniów
danych szkół oraz ich
zapotrzebowanie na
tego typu działania
podejmowane przez
jednostkę.

Uwaga ustna radnej Emilii Glisty – w opisie
uwzględnić osoby młode, ambitne,
wchodzące na rynek pracy, które podejmą
wyzwanie prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, by przede wszystkim im był

Rozpatrzona
pozytywnie

Uwaga do
uwzględnienia

4

Opis pozycji: str. 149
Rozdział 9
komplementarność
międzyokresowa

5

Opis pozycji: strona
tytułowa

6

Str. 86 zapisano:
„Ponadto
przedsięwzięcia
rewitalizacji zostały
zaplanowane tak, aby
oddziaływały na obszar
całej gminy”

7

Str. 138 zapisano:
„Projekt 2.11. Dom
Dziennego Pobytu dla
ludzi w podeszłym wieku
i niepełnosprawnychProjekt uzupełniający”
Podmiot
odpowiedzialny: Urząd
Gminy Kościelisko,
Źródła finansowania: (…)
budżet własny gminy

8

Str. 143 zapisano:
Projekt 3.3. Wymiana
piecy grzewczych
Str. 146 zapisano:

ten projekt zadedykowany,.
Zawnioskowano również o stworzenie
doradztwa w zakresie możliwości
otrzymania dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej dla ludzi
aktywnych, planujących podjęcie
otworzenia i prowadzenia własnej
działalności.
Uwaga ustna osoby z sali: W jaki sposób
przedłożony GPR ujmuje działania w sposób
kompleksowy? Jak zapewniony jest
mechanizm komplementarności pomiędzy
poszczególnymi projektami rewitalizacji. Czy
podstawowe projekty skupiają się na
obszarze rewitalizacji i czy odpowiadają na
problemy zamieszkałych tam ludzi. Jak
gmina zamierza instytucjonalnie realizować
GPR oraz jakich funduszy unijnych i
zewnętrznych chce skorzystać?

Rozpatrzona
pozytywnie

Uwaga ustna osoby z sali: W tytule jest
Gminny Program Rewitalizacji Gminy
Kościelisko na lata 2016 – 2022, powinno
być Gminny Program Rewitalizacji dla
Gminy Kościelisko na lata 2016 - 2022
Uwaga ustna osoby z sali: Obszar ten
powinien w głównej mierze odpowiadać na
potrzeby ludzi znajdujących się w obszarze
rewitalizacji. Należy mocniej uzasadnić
wpływ przedsięwzięć na mieszkańców
obszaru rewitalizacji i zdiagnozowane z tym
problemy, a nie odnosić się do całej gminy,
skoro dla tych ludzi jest program.
Uwaga ustna osoby z sali: Według
zgłaszającego uwagę, projekt ten powinien
być zapisany nie jako projekt uzupełniający,
lecz jako „Pozostałe dopuszczalne
przedsięwzięcia rewitalizacyjne”,
Podmiotem odpowiedzialnym, nie może być
UGK, gdyż on nie wnioskuje o realizację
takiego przedsięwzięcia, tylko osoba
zgłaszająca, lub instytucja zgłaszająca,
źródłem finansowania w związku z tym nie
może być budżet własny gminy, a jedynie
środki unijne i prywatne zgłaszającego.

Rozpatrzona
pozytywnie

Uwaga ustna osoby z sali: Zarówno jeden
jak i drugi projekt powinny stanowić:
„Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia
rewitalizacyjne” i taki zapis powinien się

Rozpatrzona
pozytywnie

Gmina rozszerzy
rozdział 9 zmieniając
jego nazwę na
kompleksowość i
komplementarność
GPR, uwzględniając
komplementarność
międzyokresową, która
jest opisana oraz
dodając
komplementarność
przestrzenną,
problemową,
Proceduralno
instytucjonalną, oraz
źródeł finansowania
Poprawiono zapis w
tytule

Rozpatrzona
pozytywnie

Uwzględniono – w
rozdziale 5 oraz w
podrozdziale 5.1

Rozpatrzona
pozytywnie

Uwzględniono –
wydzielono dodatkową
kategorię „pozostałe
dopuszczalne
przedsięwzięcia
rewitalizacyjne” i
nadano nowy numer
projektu: D1 w celu
odróżnienia od
podstawowych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
Wprowadzono zmiany
w podmiocie
odpowiedzialnym i
źródłach finansowania
Uwzględniono –
wydzielono dodatkową
kategorię „pozostałe
dopuszczalne

Projekt 3.5.
Termomodernizacja
budynków – projekt
uzupełniający

znaleźć przy każdym z projektów. Projekty
te realizowane są w oparciu o Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Kościelisko i stanowią jego główne działania.

9

Str. 146

10

Zmiany na stronach:
13; 56; 134; 138

Uwaga ustna osoby z sali: Brak jest tabeli
podsumowującej rodzaje działań
(projektów) w podziale na Podstawowe jak i
Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia
rewitalizacyjne, która będzie stanowiła
podsumowanie zaplanowanych działań wraz
z podziałem na listę projektów
podstawowych i uzupełniających
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Tabela w
wersji syntetycznej powinna przedstawiać
również: tytuł, okres realizacji, koszt, źródło
finansowania podmiot odpowiedzialny,
obszar tematyczny (którego dotyczy –
społeczny, gospodarczy itd.) jaki cel
realizuje, komplementarność.
Swoje uwagi i spostrzeżenia do projektu
GPR wniosła Fundacja LIFE OD MŁODOŚCI
DO STAROŚCI:
str. 13 - Dopisanie w obszarze II podpunktu
4.5 Szkolenie w zakresie sprawowania
prawidłowej opieki dla ludzi w podeszłym
wieku oraz potrzeb tej grupy docelowej , dla
osób pozostających bez pracy
oraz
gotowość realizacji zadania przez fundację ''
LIFE''
jako:
–potrzeby opiekuńcze
–potrzeby żywieniowe
- zmniejszenie bezrobocia

Rozpatrzona
pozytywnie

przedsięwzięcia
rewitalizacyjne” i
nadano nowe numer
projektów, kolejno: D2
i D3 w celu odróżnienia
od podstawowych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
Uwzględniono – tabela
znajduje się w
rozdziale 7.4.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne –
podsumowanie.

Część
rozpatrzona
pozytywnie,
część
negatywnie

Część z uwag nie jest
jasno sprecyzowana.
Uwaga do rozdziału 1.5
Strategia Rozwoju
Gminy Kościelisko jest
bezzasadna – błędnie
zrozumiana treść przez
podmiot zgłaszający
uwagę. Literówka
została poprawiona.
Uwaga do str. 134 jest
niezrozumiała.
Wymienione wskaźniki
nie są wskaźnikami
monitorowania,
dlatego nie
zdecydowano się na
uwzględnienie ich w
Programie.

Rozpatrzono

Uwagi nie

Str. 56 - Wkradła się literówka /
podstawowej opieki medycznej/ winno być
zdrowotnej
Str. 134 - W czwartym akapicie uzupełnienie
po słowach edukacji ekologicznej / także
różnych form szkoleniowych w zakresie
bieżących potrzeb gminy / dla dzieci i
dorosłej społeczności
Str. 138 – uzupełnienie wskaźników
monitorowania o:
spełnienie kryteriów dla tej grupy docelowej
z zakresu pomocy społecznej
kwalifikacje personelu zgodne z tego typu
placówką
żywienie zgodne z HACAP
11

Zmiany na stronach:

Uwagi osoby prywatnej, Pani Barbary

138; 149

Orłowskiej:
Proponuje zmiany i uzasadnienie do
projektu 2.11. Dom Dziennego Pobytu dla
ludzi w podeszłym wieku i
niepełnosprawnych:

negatywnie

uwzględniono –
sugerowana jest duża
zmiana we wcześniej
zgłoszonym projekcie.
Po zmianie projekt
odpowiadałby głównie
na potrzeby turystów,
a nie mieszkańców
tych obszarów, z tego
względu uwag nie
uwzględniamy.

Rozpatrzona
pozytywnie

Uwzględniono w
rozdziale 2.5

Na zmianę tytułu Projektu 2.11 na:
Modelowy Dom Pobytu dla ludzi w
podeszłym wieku i niepełnosprawnych
wzorowany na najlepszych wzorach
europejskich i światowych
Zadanie to obejmie m. in.:
1.Rozwiązania ergonomiczne dla seniora
ułatwiające samodzielne funkcjonowanie w
celu aktywacji.
2.Przygotowanie wzorcowej przestrzeni z
rozwiązaniami innowacyjnymi dla seniora w
celu aktywnego i samodzielnego
funkcjonowania.
3. Edukacja polegająca na informowaniu i
pokazach dla seniorów i ich rodzin o
nowościach ułatwiających życie osób mniej
sprawnych fizycznie.
4 Dostosowanie infrastruktury budynków w
tym ogrzewania i zaopatrzenia w wodę do
potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych
wzorowanych na najlepszych przykładach
europejskich i światowych.
5.Stworzenie zaplecza do odnowy aktywnej
seniora w formie systematycznych
warsztatów fizjoterapeutycznych,
rehabilitacyjnych i odpowiednio
dostosowanej odnowy biologicznej SPA.

12

Przedstawiany projekt poprzez poszerzenie
grupy odbiorców ma szansę stać się
istotnym elementem nie tylko wsparcia , ale
również podniesienia sprawności ,ochronę
zdrowia i pomoc społeczną. Jest też
ciekawym przedsięwzięciem podnoszącym
atrakcyjność turystyczną gminy poprzez
pokazanie przez to doświadczenie
najlepszych przykładów wsparcia osób
niepełnosprawnych i starszych. W
rozszerzonym kształcie projekt ma szansę
stać się istotnym modelowym przykładem
przyciągającym turystów seniorów i osoby
niepełnosprawne wymagające takich usług i
pomocy o rozszerzonym i dostosowanym
do ich potrzeb zakresie.
Diagnostyka aspektów
Uwaga Referatu Gospodarki Gruntami,
środowiskowych
Planowania Przestrzennego i Ochrony
(rozdział 2.5)
Środowiska Urzędu Gminy Kościelisko:
1) projekcie GPR w diagnostyce aspektów
środowiskowych
(rozdział
2.5)
nie
uwzględniono wszystkich form ochrony
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Diagnostyka aspektów
środowiskowych
(rozdział 2.5)

14

Rozdział 11 i 14

15

Rozdział 7, projekt 1.3 i
1.4

przyrody, które występują na terenie Gminy
Kościelisko tj.: obszaru Natura 2000 Biały
Potok PLH 120026 oraz pomników przyrody:
1.
w Dzianiszu, nr 20: pojedyncze
drzewo - jesion wyniosły; nr rej. 64, dec.
nr. Rol-IX-3/139/53 z 5.01.1964 r.,
2.
w Kościelisku, Zubka 38, nadz. ew.
308; pojedyncze drzewo - świerk,
3.
w Kościelisku, na skarpie potoku
Karpielówki: pojedyncze drzewo - ok.
200 letni buk; nr rej. 206 dec. nr Rl-op8311/1697/74 z 16.12.1974 r,
4.
w Kościelisku, Gronik 354: grupa
drzew - 4 brzozy; nr rej. 204, dec. nr Rzlop-7140/4/83 z 9.09.1983 r,
5.
w Kościelisku - Gronik 90:
pojedyncze drzewo - dąb; nr rej. 299,
dec nr Rzl-op-7140/5/83 z 9.09.1983 r.,
6.
w Kościelisku - Gronik 354:
pojedyncze drzewo - buk: nr rej. 300,
dec, nr Rzl-op-7140/5/83 z 9.09 1983 r
Uwaga Referatu Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Kościelisko:
W projekcie GPR nie odniesiono się do
opracowanej przez Gminę Kościelisko
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
oraz Programu Usuwania Azbestu.
Dokumenty te dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej:
https://bip.maio
Dolska.pl/ugkoscielisko/Article/id,278109.ht
ml
oraz
https://bip.malopolska.pl/uqkoscielisko/Arti
cle/id, 229798.html
Uwaga Referatu Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Kościelisko:
W projekcie GPR w rozdziałach 11 i 14 dla
planowanych przedsięwzięć nie wykazano
braku
lub
konieczności
zmian
obowiązujących
dokumentów
planistycznych - studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego.
Obowiązujące i projektowane dokumenty
dostępne
są:
https://bip.malopolska.pl/uqkoscielisko/Arti
cle/id.229712.html
Uwaga Referatu Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Kościelisko:
W projekcie GPR w rozdziale 7 należy

Rozpatrzona
pozytywnie

Uwzględniono w
rozdziale 2.5

Część
rozpatrzona
pozytywnie,
część
negatywnie

W raporcie
uwzględniono
planowane zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
projektu 2.9 - Budowa
budynku
wielofunkcyjnego w
Witowie – centrum
kultury i edukacji
ekologicznej. Pozostałe
zmiany są mało istotne
z punktu widzenia
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
Uwzględniono w
rozdziale 7

Rozpatrzona
pozytywnie

uzupełnić opis planowanych przedsięwzięć:
Projekt 1.3. Renowacja centrum rekreacji w
Kościelisku:
Dopuszczenie możliwości zmiany funkcji
oraz rozbudowy istniejących obiektów
budowlanych
Projekt
1.4.
Budowa
rekreacyjno-turystycznego
centrum
Kościeliska:
Dopuszczenie budowy budynku usług
publicznych i komercyjnych na gminnej
działce ew. nr 2705/3 oraz innych obiektów
budowlanych zaplecza technicznego i
edukacyjnego terenów rekreacyjnych
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Rozdział 7
Projekt 2.1. Stworzenie
oferty na spędzenie
czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży z Gminy
Kościelisko

Uwaga Pani Małgorzaty Dawiec – Stefanik:
Dopuszczenie możliwości organizacji zajęć
dla dzieci przez osoby fizyczne niezrzeszone
i nieprowadzące działalności gospodarczej;
Dopuszczenie możliwości organizacji
szkoleń instruktorskich i warsztatów dla
czynnych nauczycieli i osób posiadających
przygotowanie pedagogiczne.
Dopuszczenie możliwości organizacji zajęć
dla dzieci przez inne organizacje, fundacje i
stowarzyszenia, nie wymienione w projekcie
wśród podmiotów odpowiedzialnych i
zaangażowanych

Część
rozpatrzona
pozytywnie,
część
negatywnie

Uwzględniono w
rozdziale 7 –dodano
zapis o możliwości
organizacji zajęć dla
dzieci przez inne
organizacje, fundacje i
stowarzyszenia, nie
wymienione w
projekcie wśród
podmiotów
odpowiedzialnych i
zaangażowanych
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Projekt 3.4, Edukacja
ekologiczna dzieci i
dorosłych

Uwaga Pani Małgorzaty Dawiec – Stefanik:
Dopuszczenie innych podmiotów do
realizacji projektu: GOKRu
Dopuszczenie możliwości edukacji
ekologicznej poprzez realizację konkursów
plastycznych z nagrodami, organizację
zabaw scenicznych, organizowanie zbiórek
różnego materiałów nadających się do
wtórnego recyklingu np. z przeznaczeniem
na cele charytatywne

Rozpatrzona
pozytywnie

Uwzględniono w
rozdziale 7

7. Podsumowanie z przebiegu konsultacji społecznych
W toku konsultacji zostały zorganizowane dwa spotkania: w dniach 06.03.2017r. oraz 08.03.2017r. w
Centrum Tradycji i Turystyki, przy ul. Nędzy Kubińca 136, 34-511 Kościelisko, w Sali Konferencyjnej. Podczas
przedmiotowych spotkań omawiany był projekt GPR dla Gminy Kościelisko na lata 2016 – 2022 i
poszczególne jogo komponenty.
Podczas przeprowadzonych konsultacji wpłynęło łącznie 17 uwag, w tym 6 w formie papierowej, 9 w
formie ustnej i 2 w formie elektronicznej. Zgłaszane uwagi odnosiły się do kwestii uszczegóławiania zapisów
do poszczególnych projektowanych przedsięwzięć oraz dotyczyły niektórych zapisów dokumntu.
Wójt Gminy Kościelisko
Bohdan Pitoń

