
 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy 
Michałowice w sprawie wyznaczania obszaru degradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie wiejskim Gminy Michałowice. 

 

 

1. Opis  przebiegu i  form konsultacji 
Przedmiotem  konsultacji  był  projekt  uchwały  Rady  Gminy  Michałowice  w  sprawie 
wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  w  Gminie  Michałowice. 
Konsul g r
dotyczą

tacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwa , opinii i p opozycji 
cych: 

• nia wyznacze obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim 
Gminy Michałowice, 

• zebrania  innych  uwag  dotyczących  projektu  uchwały  oraz  diagnozy  służącej 
talizacji. wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewi

Informacje merytoryczne, dotyczące przedmiotu konsultacji: 

• bszaru  zdegradowanego projekt uchwały Rady Gminy Michałowice wyznaczenia o

• 
oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Michałowice, 
mapa obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji, 

• eniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, diagnoza służąca wyznacz
• formularz konsultacyjny, 

były do ych miejscach: stępne od 29 sierpnia 2016 roku w następując

•  stron alno łowie stronie, na ie internetowej Gminy Michałowice w Aktu ściach na g
• w  Biuletynie  informacji  Publicznej,  zakładka  Rewitalizacja 

http://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/Article/id,292213.html 
• a  stronie  internetowej  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Michałowicach n

w zakładce Rewitalizacja http://gops.michalowice.malopolska.pl/rewitalizacja.html 
 

Konsul e 
27.09.2

tacje  społeczne  przeprowadzon były  w  terminie  od  dnia  29.08.2016  r.  do  dnia 
016 r. w następujących formach: 

• Zbieranie  uwag  i  wniosków  w  formie  papierowej  oraz  elektronicznej  z 
wyk z go.  Wypełnione  czytelnie  formularze 
będ  

or ystaniem  formularza  konsultacyjne
zie
a) 

można dostarczyć: 
drogą elektroniczną na adres e‐mail: 
rewitalizacja@michalowice.malopolskie.pl  wpisując  w  tytule  „Konsultacje 
społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczania obszarów”, 

b) droga  korespondencyjną  na  adres  Urzędu  Gminy Michałowice,  Plac  Józefa 
Piłsudskiego  1,  32‐091  Michałowice  z  dopiskiem  „Konsultacje  społeczne  – 
projekt uchwały w sprawie wyznaczania obszarów”, 

c) bezpośrednio  do  pokoju  nr  7  w  budynku  Urzędu  Gminy  Michałowice 
w godzinach pracy urzędu. 

http://gops.michalowice.malopolska.pl/rewitalizacja.html


 

• Spotkania otwartego z  interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie 
propozycji  wyznaczenia  obszaru  zdegradowane  i  obszaru  rewitalizacji,  a  także 
przedstawienie uwag, opinii i propozycji w dniu 15 września 2016 r.  o godz. 17:00 
w  sali  obrad  budynku  Urzędu  Gminy  w  Michałowicach  oraz  dyżuru 
konsultacyjnego w dniu 22 września 2016 r. w godz. 16:30 do 19:00. w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach. 

• Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Michałowice Plac 
Józefa  Piłsudskiego  1,  32‐091  Michałowice,  w  pokoju  nr  7  w  godzinach  pracy 
urzędu. 

 

2. Przebieg zap oropon wanych form konsultacji: 
ie uwag i wniosków 

 
• Zbieran

droga  elektroniczna  –  przez  okres  trwania  konsultacji  nie wpłynęła  żadna 
informacja  ani  uwaga  w  sprawie  wyznaczania  obszaru  zdegradowanego  i 
obszaru  rewitalizacji  na  terenie  wiejskim  Gminy  Michałowice  ma  adres 
rewitalizacja@michałowice.malopolska.pl. 
Jednakże  na  adres  mber@michalowice.malopolska.pl  w  dniu  21  września 
2016  r. wpłynęły  uwagi  do  opracowanej Diagnozy do Gminnego Programu 
Rewitalizacji  dla  Gminy Michałowice  2025+,  autorstwa  Pani  Joanny  Karyś‐
Róg  –  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Raciborowicach.  Dotyczyły  one 
podrozdziału  3.4.  „Problemy  niskiego  poziomu  edukacji”,  w  szczególności 
analizy  Edukacyjnej  Wartości  Dodanej  (EWD),  zamieszczonej  na  str.  30 
Diagnozy,  gdzie  kolorowa  legenda  zamieszczona  pod  wykresami  EWD 
w nieprawidłowy  sposób  obrazowała  wyniki  egzaminów  gimnazjalnych 
w latach 2013‐2015. Legenda ta dotyczyła bowiem jedynie wyników części 
humanistycznej  egzaminu  gimnazjalnego,  a  (na  wskutek  niedopatrzenia) 
została  wykorzystana  jednocześnie  do  zobrazowania  wyników  części 
matem ją zn   P k y y
dokona

atycznej.  Uzna c  słus ość  uwag ani  Dyre tor  Joann   Kar ś‐Róg, 
no korekty zapisów opisujących EWD, w ten sposób, że: 

−   części 
, 

zamieszczono  dwie  kolorowe  legendy,  odrębne  dla
humanistycznej i części bloku matematyczno‐przyrodniczego

− zmieniono część opisową do EWD, zawierając sprostowanie 

było: 

„Z  kolei  w  obrębie  wyników  dla  części  matematycznoprzyrodniczej,  szkołą  sukcesu 
okazało  się  być  Gimnazjum  w  Michałowicach  z  ponadprzeciętną  efektywnością 
nauczania,  mierzoną  wskaźnikiem  EWD  oraz  najwyższymi  wynikami  egzaminu. 
Najsłabiej wypada Gimnazjum w Raciborowicach, co oznacza,  że mamy do czynienia ze 
szkołą  neutralną  o  średniej  wyników  egzaminacyjnych  zbliżonej  do  średniej  krajowej 
i wskaź iku EWD bliskiemu zero”. n
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j
 
est po korekcie:  

„W  obrębie  wyników  egzaminu  dla  części  matematycznoprzyrodniczej  szkołą 
sukcesu  okazało  się  być  również  Gimnazjum  w  Więcławicach  Starych 
z ponadprzeciętną  efektywnością  nauczania,  mierzoną  wskaźnikiem  EWD  oraz 
najwyższymi wynikami egzaminu. Najsłabiej na  tle gminnych gimnazjów wypada 
Gimnazjum  w  Michałowicach,  co  oznacza,  że mamy  do  czynienia  ze  szkołą 
neutralną  o  średniej  wyników  egzaminacyjnych  zbliżonej  do  średniej  krajowej 

liskiemu zi wskaźniku EWD b ero”. 

Ponadto  autorzy  Diagnozy  podkreślają,  że  nie  było  ich  zamiarem  ocenianie 
poziomu  edukacji  na  terenie  gminy  Michałowice,  a  jedynie  opisanie  zastanej 
rzeczywistości  na  podstawie  dostępnych  danych  (w  tym  przekazanych  przez 
same  szkoły).  Zostało  to  wyraźnie  zaznaczone  zarówno  w  treści,  jak 
i podsumowaniu  podrozadziału  cyt.:  „Należy  zaznaczyć,  iż  zdiagnozowane    tu 
zróżnicowanie  nie może  być  podstawą  oceny  pracy  poszczególnych  szkół” 
(str.  28)  oraz  „Reasumując  wnioski,  w  tym  podrozdziale,  nie  stwierdzono 
wyraźnej  dysproporcji  oraz  koncentracji  przestrzennej  problemów 
edukacyjnych” (str. 30). 

 

 
 

 droga  korespondencyjna  –  przez  okres  trwania  konsultacji  nie  wpłynęła 
żadna  informacja  ani  uwaga  w  sprawie  wyznaczania  obszaru 
zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  na  terenie  wiejskim  Gminy 
Michałowice  ma  adres  Urzędu  Gminy  Michałowice  lub  bezpośrednio  do 
okoju nr 7 budynku Urzędu Gminy Michałowice w godzinach pracy urzędu. p

 
 

• Otwarte spotkanie z interesariuszami 
 Spotkanie  odbyło  się  15 września  2016  r.    o  godz.  17:00 w  sali  obrad 
budynku Urzędu Gminy w Michałowicach. Spotkanie prowadzili autorzy 
omawianych  dokumentów  Pani  Monika  Berdecka  oraz  Pan  Krzysztof 
Gryglik  i  obecnych  było  21  interesariuszy  z  terenu  gminy 
tj. mieszkańców,  radnych,  sołtysów,  przedstawicieli  organizacji 
pozarządowych.  Została  przestawiona  istota  Rewitalizacji,  omówiono 
główne  aspekty,  cele,  zasadność  i  znaczenie  rewitalizacji  na  terenach 
wiejskich. Następnie bardzo szczegółowo zaprezentowano sporządzoną 
Diagnozę do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice 2025+. 
W dalszej  części  spotkania  przedstawiono projekt uchwały Rady Gminy 

w  Michałowice   sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru 
rewitalizacji w Gminie Michałowice.  
Na  każdym  etapie  tej  formy  konsultacji  pojawiały  się  pytania  od 
zgromadzonych  i  spotkanie  przyjmowało  charakter  debaty.  Pytania 
dotyczyły metodologii  wyliczania  danych  zawartych w  diagnozie,  skąd 
czerpano informacje, dlaczego akurat te czynniki były badane, a nie inne 
i najważniejsze  –  dlaczego  akurat  te  obszary  zostały  wyznaczone  jako 
obszary  zdegradowane  i  do  rewitalizacji.  Po  skończonej  prezentacji 
dodatkowo  pytano  o  terminy  realizacji  poszczególnych  zadań, 



 

możliwości  uzyskania  dofinansowania  i  jak  to  się  będzie  wpisywało 
w specyfikę  Gminy  Michałowice  i  danej  miejscowości  wyznaczonej  do 
rewitalizacji.  Zgromadzeni  wykazali  zainteresowanie  następnymi 
spotkaniami tematycznymi.  
Na dyżurze konsultacyjnym, który odbył się 22 września 2016 r. w godz. 

00.  w  siedzibie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 16:30  do  19:

• Zbieran
w Michałowicach nie pojawił się żaden zainteresowany. 
ie uwag ustnych 

 przez okres trwania konsultacji wpłynęła uwaga w sprawie wyznaczania 
obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  na  terenie  wiejskim 
Gminy  Michałowice,  a  dotycząca  obszaru  rewitalizacji,  który  zgodnie 
z metodologią    poprawności  prowadzenia  procesu  rewitalizacji  winien 
zostać wyznaczony jedynie na obszarze zabudowanym i tym samym nie 
obejmować obszaru niezamieszkanego (pola, łąki, lasy, itp.). 

 

3. Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych. 
 
Wskutek  przeprowadzonych  konsultacji  społecznych  dotyczących  projektu  uchwały 
Rady Gminy Michałowice w  sprawie wyznaczania  obszaru degradowanego  i  obszaru 
rewitalizacji  na  terenie  wiejskim  Gminy  Michałowice,  zdecydowano  się  zmniejszyć 
obszar  przeznaczony  do  rewitalizacji  z  terenu  całych  miejscowości  Książniczek 
i Raciborowic  na  tereny  w  tych  miejscowościach,  jednak  skupiające  wokół  siebie 
mieszkańców.  Centralnym  i  głównym  interesariuszem  rewitalizacji  jest  człowiek, 
a istotą  rewitalizacji  są  kompleksowe  działania  nakierowane  na  mieszkańców,  stąd 
zdecydowano  się  wyłączyć  z  obszarów  przeznaczonych  do  rewitalizacji  tereny 

e.  Działanie  to  jest  zgodne  z  ideą  działań niezamieszkane,  typowo  roln
rewitalizacyjnych. 
Dokonano stosownych zmian w Diagnozie do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Michałowice 2025+., w rycinie 33 Wyniki analizy – wyznaczone obszary: zdegradowany 
i rewitalizacji na  terenie gminy Michałowice” oraz  do  treści mapy  obrazującej  obszar 
rewitalizacji,  stanowiącej załącznik nr do projektu uchwały Rady Gminy Michałowice 
w sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  na  terenie 
wiejski ałowice. m Gminy Mich

 
 
 
 


