Podsumowanie Konsultacji Społecznych
na rzecz
Gminnego Programu Rewitalizacji 2016-2020
Konsultacje społeczne prowadzone były w okresie od 15 listopada do 16 grudnia 2016 roku na podstawie
art. 5 -7 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji zgodnie z harmonogramem i ogłoszeniem o
konsultacjach umieszczonym z wykorzystaniem następujących nośników przekazu informacji:
1. elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łagów www.lagow.pl, gdzie utworzono
zakładkę „Rewitalizacja” dostępną pod linkiem http://www.lagow.pl/PL/3042/Rewitalizacja/
2. elektronicznie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łagów, gdzie utworzono zakładkę „Gminny
Program Rewitalizacji” dostępną pod linkiem
http://bip.wrota.lubuskie.pl/uglagow/190/Gminny_Program_Rewitalizacji_na_lata_2016-2020/
3. pisemnie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łagowie
4. pisemnie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach na terenie gminy.
Plakat opracowała i wydrukowała firma INIS Advice PM, a dystrybucję na terenie gminy zapewnił
Urząd Gminy Łagów.
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Zdjęcie 1: Plakat promujący konsultacje społeczne; Zdjęcie 2-3: plakaty rozwieszone w miejscowościach gminy

źródło: Inis Advice PM
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Na potrzeby konsultacji społecznych zaprojektowane zostały następujące narzędzia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zbieranie uwag w postaci elektronicznej
grupa dyskusyjna
spacery studyjne
spotkanie on line z interesariuszami
spotkanie bezpośrednie z interesariuszami połączone z warsztatami
debata społeczna

Ad. 1) zbieranie uwag w postaci elektronicznej:
Dostępne było przez cały okres konsultacji społecznych, 24 godziny/doba, za pomocą:
a) ankiety elektronicznej pt. Gmina Łagów Rewitalizacja dostępnej za pomocą
https://docs.google.com/forms/d/1Jhn-KmSUGF6KJ8WGO7nVrg74ccJtdug4CUfSkFHw80/closedform o czym ogłoszono na www.lagow.pl i w BIP; wykupiono płatną
promocję dedykowaną mieszkańcom Gminy Łagów posiadającym profile na portalu
społecznościowym FB; komunikat dotarł do 284 osób, zebrano 11 ankiet
b) ankiety elektronicznej pt. Czego Szuka Turysta, dostępnej za pomocą linku
http://bit.ly/czegoszukaturysta, o czym ogłoszono na www.lagow.pl i w BIP; wykupiono płatną
promocję dedykowaną mieszkańcom Gminy Łagów posiadającym profile na portalu
społecznościowym FB; komunikat dotarł do 674 osób, zebrano 25 ankiet
c) dedykowanego adresu e-mail rewitalizacja.lagow@gmail.com; o utworzeniu dedykowanego adresu
e-mail informowano na www.lagow i profilu FB Łagów Rewitalizacja; otrzymano 3 maile dotyczące
prośby o umożliwienie udziału w seminarium on-line (webinarium) nt. rewitalizacji

2) grupa dyskusyjna na profilu FB Łagów Rewitalizacja prowadzona przez cały okres
konsultacji społecznych, 24 godziny/doba; wpisy w formie komentarzy umieściły 2 osoby
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3) spacery studyjne 22 listopada 2016, 10.00-11.00 Sieniawa, 12.00-14.00 Łagów
Ogłoszenie z zaproszeniem do spaceru studyjnego umieszczono w formie plakatu na www.lagow.pl i w
BIP; wykupiono płatną promocję dedykowaną mieszkańcom Gminy Łagów posiadającym profile na
portalu społecznościowym FB (komunikat dotarł do 144 osób).
W spacerze studyjnym w Sieniawie i Łagowie uczestniczyło łącznie 8 osób. W Sieniawie trasa biegła ze
Szkoły Podstawowej do zabytkowego budynku stacji kolejowej. W Łagowie rozpoczęliśmy spacer od
rozmowy z mieszkańcami i turystami przy budynku Biblioteki, a później pomaszerowaliśmy wokół Zamku
Joannitów do Centrum Kultury i Sztuki Filmowej.
Podczas spacerów proszono o wypełnienie ankiety papierowej pt. Gmina Łagów Rewitalizacja oraz
ankiety pt. Czego Szuka Turysta. Zebrano łącznie 22 ankiety papierowe.

4) spotkanie on line z interesariuszami (webinarium na żywo)
W pierwszym seminarium w dniu 22 listopada 2016, godz. 20.00-21.00 wzięło udział 7 osób.
Zaproszenie do udziału publikowane było na www.lagow.pl i BIP i profilu FB Łagów Rewitalizacja.
Zaproszenie do udziału publikowane było na www.lagow.pl i BIP i profilu FB Łagów Rewitalizacja.
Komunikat FB dotarł 284 osób.
Drugie seminarium online dotyczące Rewitalizacji Gminy Łagów odbyło się w piątek 02 grudnia o godz.
12:00. Komunikat FB dotarł do 746 osób. W seminarium udział wzięło 7 osób - 3 reprezentowały gminę
Łagów, 4 zespół projektowy Inis Advice - Agnieszka Przybył, Joanna Chojnacka, Małgorzata Kubiec oraz
Magdalena Dawidowska.
Podsumowane zostały i przedstawione wyniki z przeprowadzonych badań m.in. nt. oceny infrastruktury
i usług turystycznych Łagowa, stosunku mieszkańców do swojej miejscowości, powodów angażowania
się w życie społeczne oraz oceny otoczenia. Przedstawione opracowanie było pierwszym
przeprowadzonym do tej porty badaniem online skierowanym do mieszkańców i osób odwiedzających
gminę Łagów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Webinarium proszone były o wysłanie wiadomości e-mail na
adres: lagow.rewitalizacja@gmail.com.
Prezentacja omawiana podczas spotkania umieszczona została na stronie Gminy Łagów.
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5) spotkanie bezpośrednie z interesariuszami połączone z warsztatami - 23 listopada 2016,
godz. 17.00 – 20.00
Zastosowane były formy przekazu informacji omówione w pkt.1-4. Komunikat FB z zaproszeniem dotarł
do 186 osób.
W spotkaniu uczestniczyło łącznie 18 osób reprezentujących przedsiębiorców, organizacje
pozarządowe, radnych i sołtysów, administrację publiczną, mieszkańców gminy i turystów. O znaczeniu
rewitalizacji z punktu widzenia społeczności Gminy opowiadała Małgorzata Kubiec - ekspertka od
ekonomii społecznej. Procedury związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z
wymaganiami ochrony środowiska przedstawiła Zofia Cytryna -ekspertka od urbanistyki i ocen
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Spotkanie prowadziła Agnieszka Przybył w asyście Marzeny
Kowalskiej-Grodzickiej. Uczestnicy spotkania brali udział w warsztatach, podczas których sami dokonali
analiz na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego. Wyniki ocen przyznanych poszczególnym
sołectwom przez interesariuszy - uczestników warsztatów zaprezentowano podczas debaty społecznej
15 grudnia 2016.
Podczas spotkania poproszono o wypełnienie ankiety papierowej pt. Gmina Łagów Rewitalizacja;
zebrano 4 ankiety oraz ankiety papierowej pt. Czego Szuka Turysta; zebrano 18 ankiet.
Tabela 1: Podsumowanie aktywności interesariuszy na podstawie ankiet
Lp.
ankieta 1
ankieta 2
ankieta 3
ankieta 4
ankieta 5

Tytuł ankiety
Mieszkańcy
Przedsiębiorcy
Uczniowie
Gmina Łagów
Rewitalizacja
Czego Szuka Turysta

podsumowanie

dostępność ilość ankiet ilość pytań
on-line
21
60
on-line
2
40
on-line
105
32
on-line
11
16
papier
4
on-line
25
7
papier
18
186
155

Źródło: opracowanie własne Inis Advice PM
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6) debata z udziałem interesariuszy 15 grudnia 2016, 11.00 – 14.00
Komunikaty FB dotarł do 329 osób. 17 osób uczestniczyło w debacie podsumowującej pierwszy cykl
konsultacji społecznych na rzecz Gminnego Programu Rewitalizacji. Efektem Debaty są uzgodnione 2 mapy:
1) zawierająca propozycję uznania sołectw Sieniawa, Łagów, Żelechów, Stok, Niedźwiedź, Poźrzadło,
Toporów jako obszarów zdegradowanych oraz 2) zawierająca propozycję wytyczenia na obszarze sołectw
Sieniawa, Łagów, Żelechów obszarów rewitalizowanych. Mapy będą stanowiły załącznik do projektu uchwały
Rady Gminy w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która wyłożona zostanie do dyskusji
publicznej.
Tabela 2: Podsumowanie udziału interesariuszy w konsultacjach społecznych
ilość osób deklarujących przynależność do sektora
rodzaj aktywności

spacer studyjny
spotkanie informacyjne
warsztaty
spotkanie on line
webinarium
debata

miejsce

termin

ilość
osób

Sieniawa
Łagów
Łagów
Łagów

22.11.2016
22.11.2016
23.11.2016
23.11.2016
22.11.2016
02.12.2016
15.12.2016

4
6
18
18
7
7
17

on line
Łagów

MSP NGO
1
2
6
6
4
4
3

1
1
6
6
1
1
2

Radni
Sołtysi

Admin
Publ.

2

1
1
2
2
2
2
3

10
10

1

źródło: opracowanie własne Inis Advice PM
opracowanie:
Agnieszka Przybył
Inis Advice PM
16 grudnia 2016
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Mieszkańcy Turyści
2
4
14
14
2
2
15

1
1
3
3
3
3
2

