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Wyniki konsultacji społecznych dotyczących dokumentu 
pt. „Diagnoza Wielokryterialna Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟

I. Ogłoszenie konsultacji.
Zarządzenie  Nr  39/2017  Wójta  Gminy  Werbkowice  z  dnia  18  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  przeprowadzenia
konsultacji  z  mieszkańcami  Gminy  Werbkowice  dotyczących  Diagnozy  Wielokryterialnej  Lokalnego  Programu
Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

II. Podstawa prawna.
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art.  5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  446  z  późn.  zm.)  w  związku  z  §  5  Uchwały  Nr  XVII/103/2012  Rady  Gminy
Werbkowice z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz. 1008).

III. Cel konsultacji.
Aktywne  włączenie  społeczności  lokalnych  w  planowanie  inwestycji.  Poznanie  opinii,  uwag  i  propozycji
mieszkańców Gminy Werbkowice  do  dokumentu  Diagnozy  Wielokryterialnej  Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

IV. Forma konsultacji.
1.  Udostępnienie  treści  dokumentu  Diagnozy  Wielokryterialnej  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Gminy
Werbkowice  na  lata  2017-2023  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Werbkowice,  stronie
internetowej Urzędu Gminy Werbkowice i możliwość wyrażenia opinii oraz składania uwag i wniosków dotyczących
Diagnozy, za pomocą kwestionariusza konsultacyjnego oraz ankiety diagnozującej składanych:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail:  ug@werbkowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza
rewitalizacja”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, z dopiskiem:
„Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
c) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Werbkowice (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu.

2.  Spotkanie  z  mieszkańcami,  w dniu 26 kwietnia  2017 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury  w Werbkowicach  (ul.
Piłsudskiego Józefa 2, 22-550 Werbkowice) o godzinie 12.00.

V. Termin konsultacji.
Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od  18 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r.

VI. Przebieg konsultacji.
W trakcie konsultacji  złożono w sekretariacie  Urzędu Gminy Werbkowice 9 formularzy konsultacyjnych oraz 8
ankiet diagnozujących. Żaden formularz konsultacyjny, ani żadna ankieta diagnozująca nie zostały złożone w formie
elektronicznej i drogą listowną.

VII. Zestawienie uwag i opinii wraz z rozstrzygnięciem.

ZESTAWIENIE UWAG I OPINII

1. Uwagi i opinie zawarte w formularzach konsultacyjnych

Pytanie nr 1.  Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli  Pani/Pana opinii  na temat przedstawionej propozycji
wyznaczenia granic obszarów zdegradowanych  na terenie Gminy Werbkowice.

a) zdecydowanie pozytywna – 4 odpowiedzi
b) pozytywna – 5 odpowiedzi
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c) negatywna -0 odpowiedzi
d) zdecydowanie negatywna -0 odpowiedzi
e) trudno powiedzieć – 0 odpowiedzi

Wpisane uzasadnienia do zaznaczonej odpowiedzi do pytania nr 1:
• Zgodnie z danymi na tym obszarze występuje nagromadzenie problemów społecznych, gospodarczych,

przestrzenno – funkcjonalnych.
• Największe problemy społeczne.
• Największe nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych.
• Nie mam zastrzeżeń.
• Obszar obejmuje miejscowości, w których potrzebna jest poprawa sytuacji społecznej i gospodarczej.
• W  granicach  obszarów  zdegradowanych  skupiono  wszystkie  problemy  społeczne,  gospodarcze,

techniczne. 
• Miejscowości,  w  których  występują  niepokojące  zjawiska,  w  części  opisowej  programu  obszarów

zdegradowanych  Gminy  Werbkowice  zostały  ujęte.  Co  prawda  zostały  ujęte,  ale  te  miejscowości  nie
zostały uwzględnione w proponowanym programie.  To jest  za mało,  by się cokolwiek mogło w naszej
gminie zmienić.

• Zgodnie  z  danymi  nagromadzenie  problemów  społecznych  oraz  innych  np.  gospodarczych,
środowiskowych.

Pytanie nr 2.  Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli  Pani/Pana opinii  na temat przedstawionej propozycji
wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Werbkowice.

a) zdecydowanie pozytywna -3 odpowiedzi
b) pozytywna – 6 odpowiedzi
c) negatywna – 0 odpowiedzi
d) zdecydowanie negatywna – 0 odpowiedzi
e) trudno powiedzieć – 0 odpowiedzi

Wpisane uzasadnienia do zaznaczonej odpowiedzi do pytania nr 2:
• Zgodnie  z  uzyskanymi  danymi  na  tym  obszarze  występuje  największe  nagromadzenie  problemów

społecznych, gospodarczych i innych.
• Największe problemy społeczne i gospodarcze itp.
• Największe nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych.
• Nie mam zastrzeżeń.
• Obszar obejmuje miejscowości, w których potrzebna jest poprawa sytuacji społecznej i gospodarczej.
• W granicach  obszarów rewitalizacji  skupiono wszystkie  problemy społeczne,  gospodarcze,  techniczne.

Obszar  obejmuje  największą  miejscowość  gminy  Werbkowice,  gdzie  widać  nasilenie  wszystkich
problemów.

• Granice obszaru rewitalizacji zostały ustalone w oparciu o wymiar statystyczny. Oczywiście w taki sposób
się takie programy opracowuje, bo liczebność mieszkańców ma główne znaczenie przy określeniu granic
obszaru rewitalizacji. Jednak niektóre negatywne zjawiska występują poza tymi granicami, a nie wzięto je
pod uwagę przy wyznaczniku zagrożenia występującego w danej miejscowości.

• Zgodnie  z  danymi  na  obszarze  miejscowości   wchodzących  w  skład  obszaru  rewitalizacji  występuje
nagromadzenie problemów społecznych, gospodarczych itp.

Pytanie nr 3. Dodatkowe propozycje i sugestie dotyczące przedmiotu konsultacji.

Przedstawiona sugestia:
• Uważam, że wyznacznikiem obszaru zdegradowanego nie powinno być tylko liczebna wielkość zagrożenia

w oparciu o liczebność miejscowości, powinno się brać pod uwagę także rozmiar negatywnego zjawiska
występującego w danej społeczności. Niezależnie jak duża jest ta społeczność. Wiadomo, że w większej
grupie – sołectwie taka grupa procentowo w stosunku liczbowym mieszkańców gminy jest większa. Ale co
to ma oznaczać, że w małej miejscowości, w której niepokojące zjawisko występuje znacząco dla tego
środowiska – nie powinno się go brać pod uwagę. Przecież dla takiego środowiska, dla osób żyjących w
danej  miejscowości  występowanie negatywnego zjawiska może być  dużym utrudnieniem.  Czy  ilość  w



oparciu o ogólna liczbę mieszkańców gminy ma powodować to ze pewne miejscowości, z uwagi na małą
liczebność mieszkańców, takie problemy nie powinny być brane pod uwagę w przyszłościowym planie
rewitalizacji. Proszę o przeanalizowanie moich spostrzeżeń i uwag.

2. Uwagi i opinie zawarte w ankietach diagnozujących

Pytanie nr 1. Jak ocenia Pan/Pani poniższe elementy wpływające na warunki życia mieszkańców w gminie? (proszę
zaznaczyć stawiając X,  gdzie 1- bardzo źle, 2 - źle, 3 - dostatecznie, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze).

Odpowiedzi (w kolumnach wpisano liczbowo ilość wskazań skali ocen):

Lp. Elementy funkcjonowania

Ilość wskazań

OCENA (w skali 1-5)

1 2 3 4 5

SFERA SPOŁECZNA

1. Sytuacja na rynku pracy. 0 6 2 0 0

2. Niskie dochody mieszkańców. 0 6 2 0 0

3. Dostępność infrastruktury i opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi. 0 4 4 0 0

4. Problem alkoholizmu. 0 2 4 2 0

5. Bezradności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 0 0 6 2 0

6. Starzenie się mieszkańców w tym długotrwała lub ciężka choroba. 2 0 4 2 0

7. Zagrożenia bezpieczeństwa – Przestępczość. 0 1 5 2 0

8. Poziom edukacji. 0 0 3 4 0

9. Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. 2 2 2 2 0

10. Aktywność organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń. 0 2 4 2 0

SFERA GOSPODARCZA

11. Przedsiębiorczość mieszkańców. 0 2 5 1 0

12. Dostępność do handlu i usług. 0 0 2 6 0

SFERA ŚRODOWISKOWA

13. Zagospodarowanie i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo. 0 2 2 4 0

14. Zagrożenia środowiska naturalnego w tym powodziowe. 0 0 3 5 0

15. Dostępność terenów „ zielonych” (parki, skwery, zieleńce, zieleń 
uliczna i osiedlowa). 0 3 5 0 0

SFERA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA

16. Dostępność obiektów sportowo i rekreacyjnych. 0 2 5 1 0

17. Dostępność obiektów kultury. 0 1 6 1 0

18. Stan i dostępność infrastruktury drogowej (drogi, chodniki) . 3 3 2 0 0

19. Dostępność komunikacji publicznej. 2 2 3 1 0

20. Stan i dostępność zasobów mieszkaniowych komunalnych i 
socjalnych. 5 2 1 0 0

SFERA TECHNICZNA

21. Dostępność i stan infrastruktury technicznej: Kanalizacyjnej. 4 1 3 0 0

22. Dostępność i stan infrastruktury technicznej: Wodociągowej. 3 1 3 1 0



23. Dostępność i stan infrastruktury technicznej: Gazowej. 4 3 1 0 0

24. Dostępność i stan infrastruktury technicznej: Energetycznej. 0 1 2 3 2

25. Funkcjonowanie: System wywozu i Segregacji  odpadów. 0 0 0 7 1

26. Dostępność i stan infrastruktury technicznej: Sieci internetowej 
i telekomunikacyjnej. 0 2 5 1 0

Pytanie  nr  2.  Jakie  pięć  najważniejszych  efektów,  według  Pana/Pani,  powinno  zostać  osiągniętych  w  wyniku
przeprowadzonego procesu rewitalizacji? (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi stawiając X)

1. Wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców – 2 odpowiedzi
2. Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją – 4 odpowiedzi
3. Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej – 3 odpowiedzi
4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego – 3 odpowiedzi
5. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych – 5 odpowiedzi
6. Rozwój mikro i małej przedsiębiorczości – 2 odpowiedzi
7. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych – 5 odpowiedzi
8. Odnowa, ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 2 odpowiedzi
9. Poprawa stanu infrastruktury technicznej  i drogowej – 6 odpowiedzi
10. Ograniczenie tzw. niskiej emisji i poprawa jakości środowiska naturalnego – 0 odpowiedzi
11. Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej – 3 odpowiedzi
12. Zmniejszenie bezrobocia – 6 odpowiedzi
13. Inne (jakie?) - 0 odpowiedzi
14. Inne (jakie?)  - 0 odpowiedzi

Pytanie nr 3. Inne uwagi/sugestie
Nie wniesiono żadnych uwag/opinii

3. Uwagi/ opinie ze spotkania z mieszkańcami
Nie wniesiono żadnych uwag/opinii.



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI WSKAZYWANYCH W UZASADNIENIACH DO PYTAŃ ZAWARTYCH W FORMULARZU KONSULTACYJNYM WRAZ Z ROZSTRZYGNIĘCIEM

Lp. Uwaga dotyczy Treść, uwagi, opinii, uzasadnień Rozstrzygnięcie Uwagi do rozstrzygnięcia 

1. Formularz
konsultacyjny

Pytanie nr 1. Proszę o
zaznaczenie  znakiem
„X”  w  tabeli
Pani/Pana  opinii  na
temat przedstawionej
propozycji
wyznaczenia  granic
obszarów
zdegradowanych  na
terenie  Gminy
Werbkowice.

Miejscowości,  w  których  występują
niepokojące  zjawiska,  w  części
opisowej  programu  obszarów
zdegradowanych Gminy Werbkowice
zostały  ujęte.  Co  prawda  zostały
ujęte, ale te miejscowości nie zostały
uwzględnione  w  proponowanym
programie.  To  jest  za  mało,  by  się
cokolwiek  mogło  w  naszej  gminie
zmienić.

nie wprowadzono
zmian w

dokumencie

Zgodnie  z  dokumentem  „ZASADY  PROGRAMOWANIA,  WDRAŻANIA  I  WSPARCIA
REWITALIZACJI  w  WOJEWÓDZTWIE  LUBELSKIM‟  z  grudnia  2015  r.,  wydanym  przez
Departament  Wdrażania  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Departament
Zarządzania  Regionalnym  Programem  Operacyjnym,  zasięg  przestrzenny  obszarów
zdegradowanych  dokonuje  się  na  podstawie  danych  i  analiz  zawartych  w  diagnozie,
obejmując obszary koncentracji kilku negatywnych zjawisk opisanych w analizach. Metoda
ta w sposób obiektywny pozwala  ocenić  stopień  degradacji  i  uczytelnić  specyficzny dla
każdego  obszaru  zestaw  występujących  w  nim  problemów.  Ograniczenie  zasięgu
rewitalizacji do 20% obszaru gminy i 30% jej mieszkańców zawarte w Wytycznych MIiR, jest
uzasadnione wymogami skutecznej interwencji przy ograniczonych środkach jej wspierania,
a nie oceną skali  potrzeb. Z czasem, w miarę powodzenia rewitalizacji  w wyznaczonych
obszarach  koncentracji  problemów,  możliwe  będzie  zajęcie  się  kolejnymi  obszarami
zdegradowanymi,  na  podstawie  zaktualizowanego  programu  rewitalizacji.  Dlatego
znaczenie  każdego  z  obszarów  zdegradowanych  dla  rozwoju  gminy  stanowi  kryterium
ustalania kolejności ich włączania do programu rewitalizacji.

2. Formularz
konsultacyjny

Pytanie nr 2. Proszę o
zaznaczenie  znakiem
„X”  w  tabeli
Pani/Pana  opinii  na
temat przedstawionej
propozycji
wyznaczenia  granic
obszaru  rewitalizacji
na  terenie  Gminy
Werbkowice.

Granice  obszaru  rewitalizacji  zostały
ustalone  w  oparciu  o  wymiar
statystyczny.  Oczywiście  w  taki
sposób  się  takie  programy
opracowuje,  bo  liczebność
mieszkańców  ma  główne  znaczenie
przy  określeniu  granic  obszaru
rewitalizacji.  Jednak  niektóre
negatywne  zjawiska  występują  poza
tymi granicami,  a nie wzięto je pod
uwagę  przy  wyznaczniku  zagrożenia
występującego  w  danej
miejscowości.

nie wprowadzono
zmian w

dokumencie

Zgodnie  z  dokumentem  „ZASADY  PROGRAMOWANIA,  WDRAŻANIA  I  WSPARCIA
REWITALIZACJI  w  WOJEWÓDZTWIE  LUBELSKIM‟  z  grudnia  2015  r.,  wydanym  przez
Departament  Wdrażania  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Departament
Zarządzania  Regionalnym  Programem  Operacyjnym,  zasięg  przestrzenny  obszarów
zdegradowanych  dokonuje  się  na  podstawie  danych  i  analiz  zawartych  w  diagnozie,
obejmując obszary koncentracji kilku negatywnych zjawisk opisanych w analizach. Metoda
ta w sposób obiektywny pozwala  ocenić  stopień  degradacji  i  uczytelnić  specyficzny dla
każdego  obszaru  zestaw  występujących  w  nim  problemów.  Ograniczenie  zasięgu
rewitalizacji do 20% obszaru gminy i 30% jej mieszkańców zawarte w Wytycznych MIiR, jest
uzasadnione wymogami skutecznej interwencji przy ograniczonych środkach jej wspierania,
a nie oceną skali  potrzeb. Z czasem, w miarę powodzenia rewitalizacji  w wyznaczonych
obszarach  koncentracji  problemów,  możliwe  będzie  zajęcie  się  kolejnymi  obszarami
zdegradowanymi,  na  podstawie  zaktualizowanego  programu  rewitalizacji.  Dlatego
znaczenie  każdego  z  obszarów  zdegradowanych  dla  rozwoju  gminy  stanowi  kryterium
ustalania kolejności ich włączania do programu rewitalizacji.

3. Formularz
konsultacyjny

Pytanie  nr  3.

Uważam,  że wyznacznikiem obszaru
zdegradowanego  nie  powinno  być
tylko liczebna wielkość zagrożenia w
oparciu  o  liczebność  miejscowości,

nie wprowadzono
zmian w

dokumencie

Zgodnie  z  dokumentem  „ZASADY  PROGRAMOWANIA,  WDRAŻANIA  I  WSPARCIA
REWITALIZACJI  w  WOJEWÓDZTWIE  LUBELSKIM‟  z  grudnia  2015  r.,  wydanym  przez
Departament  Wdrażania  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Departament
Zarządzania  Regionalnym  Programem  Operacyjnym,  zasięg  przestrzenny  obszarów



Dodatkowe
propozycje i  sugestie
dotyczące
przedmiotu
konsultacji.

powinno  się  brać  pod  uwagę  także
rozmiar  negatywnego  zjawiska
występującego w danej społeczności.
Niezależnie  jak  duża  jest  ta
społeczność.  Wiadomo,  że  w
większej  grupie  –  sołectwie  taka
grupa  procentowo  w  stosunku
liczbowym  mieszkańców  gminy  jest
większa. Ale co to ma oznaczać, że w
małej  miejscowości,  w  której
niepokojące  zjawisko  występuje
znacząco  dla  tego  środowiska  –  nie
powinno  się  go  brać  pod  uwagę.
Przecież  dla  takiego środowiska,  dla
osób żyjących w danej miejscowości
występowanie negatywnego zjawiska
może być  dużym utrudnieniem. Czy
ilość  w  oparciu  o  ogólna  liczbę
mieszkańców gminy ma powodować
to  ze  pewne  miejscowości,  z  uwagi
na  małą  liczebność  mieszkańców,
takie  problemy  nie  powinny  być
brane pod uwagę w przyszłościowym
planie  rewitalizacji.  Proszę  o
przeanalizowanie  moich  spostrzeżeń
i uwag.

zdegradowanych  dokonuje  się  na  podstawie  danych  i  analiz  zawartych  w  diagnozie,
obejmując obszary koncentracji kilku negatywnych zjawisk opisanych w analizach. Metoda
ta w sposób obiektywny pozwala  ocenić  stopień  degradacji  i  uczytelnić  specyficzny dla
każdego  obszaru  zestaw  występujących  w  nim  problemów.  Ograniczenie  zasięgu
rewitalizacji do 20% obszaru gminy i 30% jej mieszkańców zawarte w Wytycznych MIiR, jest
uzasadnione wymogami skutecznej interwencji przy ograniczonych środkach jej wspierania,
a nie oceną skali  potrzeb. Z czasem, w miarę powodzenia rewitalizacji  w wyznaczonych
obszarach  koncentracji  problemów,  możliwe  będzie  zajęcie  się  kolejnymi  obszarami
zdegradowanymi,  na  podstawie  zaktualizowanego  programu  rewitalizacji.  Dlatego
znaczenie  każdego  z  obszarów  zdegradowanych  dla  rozwoju  gminy  stanowi  kryterium
ustalania kolejności ich włączania do programu rewitalizacji.

Podpisy członków Zespołu do spraw rewitalizacji do realizacji projektu 
pt. "Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice"

1. Magdalena Kielar ....................................
2. Przemysław Podskarbi  ....................................
3. Rafał Wilczek .................................…

Werbkowice, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Werbkowice

/-/ Lech Bojko

Werbkowice, dnia 27 kwietnia 2017 r.


