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1. Wprowadzenie 

 

Partycypacja społeczna to świadome i aktywne uczestnictwo obywateli w procesach 

zarządzania publicznego. Stanowi niezbędny element procedury sporządzania 

dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji (zwanego również GPR). 

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze 

zm.) w sposób jednoznaczny przesądza o zakresie, jak i sposobie konsultacji 

społecznych. 

 

Gmina Stary Sącz opracowując projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zapewniła 

udział w konsultacjach społecznych możliwie szerokiemu gronu interesariuszy  

(w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji), włączając w proces 

przygotowania przedmiotowego dokumentu przede wszystkim mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, organizacje pozarządowe, samorząd wraz z jego jednostkami 

organizacyjnymi, podmioty gospodarcze oraz inne osoby fizyczne i prawne, których 

zaangażowanie w ten proces miało istotny wpływ na ostateczny kształt Gminnego 

Programu Rewitalizacji. 

Udział interesariuszy w procesie rewitalizacji pozwolił na przedstawienie racji różnych 

grup w nim uczestniczących, wzbogacenie dokumentu o dodatkowe elementy, w tym 

potencjały i zagrożenia występujące na obszarach rewitalizacji, a także dał możliwość 

wychwycenia aktualnych oczekiwań i potrzeb, tworząc tym samym rozwiązania w 

pełni akceptowalne przez lokalną społeczność. 

 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie informacji z przebiegu procesu konsultacji 

społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 

2017-2020.  
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2. Przedmiot KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt dokumentu Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2017-2020. Dokument ten w ostatecznym 

kształcie będzie podstawowym narzędziem realizacji procesów rewitalizacji na terenie 

Gminy Stary Sącz, zapewniającym kompleksowość i koordynację prowadzonych przez 

Urząd Gminy działań rewitalizacyjnych w ścisłej korelacji ze społecznością lokalną i 

interesariuszami. 

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 i 3 

Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze 

zm. ) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 Ministra Rozwoju . 
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3. Przebieg konsultacji społecznych 

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu GPR prowadzone były w terminie od 

16.02.2017 r. do 17.03.2017 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone 

Obwieszczeniem OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 9 lutego 

2017r.w sprawie harmonogramu oraz form przeprowadzania konsultacji społecznych.  

Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede 

wszystkim mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji Gminy Stary Sącz.  

 

Spotkania warsztatowe dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Stary Sącz odbyły się 

w dniach 1. i 2. marca 2017 r. Cztery spotkania zaplanowano w każdym 

z wyznaczonych zamieszkałych podobszarów rewitalizacji, tj. w Starym Sączu w 

obrębie jednostek Rynek i Śródmieście, w obrębie jednostki Gołkowice Dolne, w 

obrębie jednostki Barcice Dolne oraz w  obrębie jednostki Barcice. W sumie w 

warsztatach wzięły udział 23 osoby. 

Spotkania poprzedzone były kampanią informacyjną poprzez następujące kanały: 

 informacja na stronie Gminy Stary Sącz: http://stary.sacz.pl/  

 informacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stary Sącz: 

http://bip.stary.sacz.pl  

 informacje na gminnych tablicach ogłoszeń oraz w miejscach, gdzie 

planowane były spotkania, 

 informacja na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, 

 informacja na portalu społecznościowym Gminy Stary Sącz: 

www.facebook.com/gminastarysacz  

 

Dodatkowo, na lokalnym portalu www.starosądeckie.info pojawił się artykuł 

o planowanych konsultacjach, zachęcający do uczestnictwa. Również, w trakcie Sesji 

Rady Miejskiej w Starym Sączu, która odbyła się w dniu 27.02.2017 r., zebrani zostali 

poinformowani o zbliżających się konsultacjach. 

 

Zbierania uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 odbywało się za pomocą 

Formularza zgłoszeniowego oraz Ankiety, zamieszczonych na stronie podmiotowej 

gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.stary.sacz.pl w zakładce URZĄD 

MIEJSKI, Informacje, Obwieszczenia) oraz na stronie internetowej Gminy Stary Sącz 

- www.stary.sacz.pl (zakładka „URZĄD MIEJSKI / Rewitalizacja”). Wypełnione 

(opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można było dostarczyć od dnia 

16.02.2017 r. do dnia 17.03.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu drogą 

korespondencyjną (ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz) oraz elektroniczną na adres: 

http://stary.sacz.pl/
http://bip.stary.sacz.pl/
http://www.facebook.com/gminastarysacz
http://www.starosądeckie.info/
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rewitalizacja@um.stary.sacz.pl, a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy 

Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, Projekt uchwały wraz z załącznikami, 

Formularz zgłoszeniowy (uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych) do 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 oraz Ankieta 

były dostępne od dnia 16.02.2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie 

Informacji Publicznej (http://bip.stary.sacz.pl w zakładce URZĄD MIEJSKI, 

Informacje, Obwieszczenia), na stronie internetowej Gminy Stary Sącz - 

www.stary.sacz.pl (zakładka „URZĄD MIEJSKI / Rewitalizacja”) oraz w pokoju nr 47 

Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w godzinach pracy Urzędu. Formularz 

zgłoszeniowy oraz Ankietę można było również pobrać na dzienniku podawczym 

Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w okresie konsultacji w godzinach pracy Urzędu. 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZEPROWADZONO W FORMIE: 

1. SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH – organizowanych dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione 

zostały założenia dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy dla Gminy 

Stary Sącz na lata 2017-2020 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych: 

 

1. 01.03.2017 o godzinie 14:00 w Filii Starosądeckiej PiMG Biblioteki Publicznej w 

Gołkowicach Górnych (33-388 Gołkowice Górne) – spotkanie dotyczące obszaru 

rewitalizacji obejmującego tereny podobszaru rewitalizacji I (w obrębie jednostki 

Gołkowice Dolne); 2. 01.03.2017 o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Starym Sączu, ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz (Sala Narad, I piętro).) – spotkanie 

dotyczące obszaru rewitalizacji obejmującego tereny podobszaru rewitalizacji II (w 

obrębie jednostek Rynek i Śródmieście); 3. 02.03.2017 o godzinie 14:00 w Filii 

Starosądeckiej PiMG Biblioteki Publicznej w Barcicach (33-342 Barcice 53) – 

spotkanie dotyczące obszaru rewitalizacji obejmującego tereny podobszaru 

rewitalizacji III (w obrębie jednostki Barcice Dolne); 4. 02.03.2017 o godzinie 18:00 

w Filii Starosądeckiej PiMG Biblioteki Publicznej w Barcicach (33-342 Barcice 53)– 

spotkanie dotyczące obszaru rewitalizacji obejmującego tereny podobszaru 

rewitalizacji IV (w obrębie jednostki Barcice) 

 

Warsztaty zorganizowane na obszarze rewitalizacji odbywały się według 

następujących założeń: 

 Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu rewitalizacji  – nowe podejście do 

rewitalizacji, podstawa prawna, 
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 Omówienie form partycypacji społecznej przewidzianych w ramach trwających 

konsultacji dokumentu GPR Gminy Stary Sącz,  

 Prezentacja elementów Gminnego Programu Rewitalizacji: 

 sfery/wskaźniki/negatywne zjawiska i lokalne potencjały – delimitacja 

obszaru  

 wizja/cele szczegółowe/kierunki działań 

 wstępna lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych,  

 Dyskusja panelowa – w oparciu o modele/narzędzia: dyskusja 

interaktywna/metaplan/burza mózgów 

 Zachęcenie interesariuszy rewitalizacji do aktywnego współtworzenia 

dokumentu GPR. 

 

 

2. DEBATY PUBLICZNEJ – Debaty publicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji 

oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji Gminy Stary Sącz. Debata odbyła się w 

dniu 15.03.2017 r. o godz. 16:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. 

Batorego 25, 33-340 Stary Sącz (Sala Narad, I piętro). 

 

 

Debata publiczna odbywała się wg założeń: 

 Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu rewitalizacji – nowe podejście do 

problematyki rewitalizacji, podstawa prawna, 

 Omówienie form partycypacji społecznej przewidzianych w ramach trwających 

konsultacji dokumentu GPR Gminy Stary Sącz  

 Prezentacja elementów Gminnego Programu Rewitalizacji: 

 sfery/wskaźniki/negatywne zjawiska i lokalne potencjały – delimitacja 

obszaru  

 wizja/cele szczegółowe/kierunki działań 

 lista zaproponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, poszerzona o 

propozycje zgłaszane podczas spotkań warsztatowych, 

 Podsumowanie wypracowanych wspólnie rozwiązań w ramach odbywających 

się warsztatów na podobszarach rewitalizacji, 

 Dyskusja panelowa – w oparciu o modele/narzędzia: dyskusja 

interaktywna/metaplan/burza mózgów, 

 Zachęcenie interesariuszy rewitalizacji do aktywnego współtworzenia 

dokumentu GPR. 

 

Uwagi i opinie do projektu GPR można było zgłaszać poprzez formularz zgłaszania 

uwag możliwy do pobrania na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

oraz na stronie internetowej Gminy Formularz zgłaszania uwag można było również 

pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.  
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Uzupełniony formularz zgłaszania uwag można było dostarczyć w nieprzekraczalnym 

terminie do 17.03.2017r. do Urzędu Gminy drogą korespondencyjną lub drogą 

elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.stary.sacz.pl lub złożyć bezpośrednio na 

dziennik podawczy Urzędu Gminy. Dodatkowo, uwagi można było zgłosić w formie 

ustnej podczas spotkań warsztatowych oraz debaty publicznej. 

 

W toku konsultacji społecznych zbierane były również ankiety. Ankieta możliwa do 

pobrania zamieszczona została na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.  

Ankietę można było również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w 

godzinach pracy Urzędu. 

Uzupełnioną ankietę można było dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 

17.03.2017r. do Urzędu Gminy drogą korespondencyjną lub droga elektroniczną lub 

złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy.  
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PODSUMOWANIE SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH  

 

1. 01.03.2017 godz. 14:00  Filia Starosądeckiej PiMG Biblioteki Publicznej w  

Gołkowicach Górnych – spotkanie dotyczące obszaru rewitalizacji 

obejmującego tereny podobszaru  rewitalizacji I (w obrębie jednostki 

Gołkowice Dolne) 

 

 

 

Zjawiska kryzysowe wskazane przez interesariuszy: 

 Podstawowym zjawiskiem kryzysowym, obejmującym większość tego 

podobszaru rewitalizacji była kwestia statusu mieszkańców budynków w ciągu 

tzw. „kolonii józefińskiej”. Jest to kilkanaście budynków mieszkalnych 

w zwartej zabudowie szeregowej, które to budynki wpisane są do rejestru 

zabytków i to wraz z dodatkowymi budynkami gospodarczymi znajdującymi się 

w głębi posesji. Budynki, wykonane według starej technologii wymagają 

znacznych nakładów inwestycyjnych związanych z zapewnieniem minimalnego 

standardu mieszkalnego, jednak każde takie przedsięwzięcie wymaga zgody 

konserwatora zabytków, przygotowania „programu prac konserwatorskich”, 

itp. Właściciele posesji nie mają środków na przygotowanie powyższej 

dokumentacji a tym bardziej na wykonanie remontów zgodnie z zaleceniami 
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konserwatora – które z reguły powodują ponad dwukrotnie większe nakłady 

niż w budynkach nie objętych ochroną konserwatorską. 

 

 

 

Potencjał podobszar wskazany przez interesariuszy: 

 Majątek gminny do zagospodarowania, który stanowi nieruchomość ze 

składem budowlanym, budynek gminny przy skrzyżowaniu drogi gminnej. 

 

Proponowane projekty dla analizowanego podobszaru: 

 Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej przy 

Osiedlu „Stokrotka”. 

 Zainicjowanie działań wspierających mieszkańców „kolonii józefińskiej”, 

w szczególności w zakresie prac remontowych zabytkowych obiektów 

(pozyskiwanie środków na dokumentację projektową, pomoc w powołaniu 

stowarzyszenia lub fundacji, które to podmioty miałby by możliwość 

pozyskiwania środków na ten cel, itp.)  
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2. 01.03.2017 godz. 18:00  Urząd Miejski w Starym Sączu – spotkanie dotyczące 

obszaru rewitalizacji obejmującego tereny podobszaru  rewitalizacji II 

(w obrębie jednostek Rynek i Śródmieście) 

 

 

 

 

Zjawiska kryzysowe wskazane przez interesariuszy: 

 Brak bazy warsztatowej dla szkolenia zawodowego, które było domeną 

Starego Sącza. 
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 Brak parkingu dla autobusów w centrum miasta oraz rozwiniętej bazy 

noclegowej, a w efekcie negatywny wpływ na rozwój turystyki regionu.  

 Brak zaplecza rekreacyjnego. 

 

Potencjał podobszar wskazany przez interesariuszy: 

 Walory turystyczne i kulturowe (wysoka jakość imprez kulturalnych w Starym 

Sączu). 

 Wysokie walory środowiska przyrodniczego (znaczna powierzchnia terenów 

zielonych). 

 Wysoka aktywność organizacji pozarządowych. 

 

Proponowane projekty dla analizowanego podobszaru: 

 Wdrożenie polityki senioralnej, np. powołanie „Domu dziennego pobytu 

seniorów”. 

 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznych (w szczególności 

terenów zielonych). 

 Renowacja przydrożnych kapliczek, w celu podniesienia walorów estetycznych 

gminy. 

 Podnoszenie jakości edukacji zawodowej, przy współpracy ze Starostwem 

Powiatowym. 

 

 

 



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 

13 
 

3. 02.03.2017 godz. 14:00  Filia Starosądeckiej PiMG Biblioteki Publicznej 

w  Barcicach   – spotkanie dotyczące obszaru rewitalizacji obejmującego 

tereny podobszaru  rewitalizacji III (w obrębie jednostki Barcice Dolne) 

 

 

 

 

Zjawiska kryzysowe wskazane przez interesariuszy: 

 Kwestia odprowadzenia wód opadowych w kierunku Popradu. 

 Brak miejsc spotkań dla młodzieży, słabo rozwinięta oferta spędzania czasu 

wolnego skierowana do ludzi młodych. 

 Migracja zarobkowa młodych ludzi do większych ośrodków administracyjnych. 

 Słaba dostępność placówek pełniących funkcje społeczne - krótkie godziny 

pracy Biblioteki. 
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 Brak monitoringu i dozoru przystani rowerowej nad Popradem, a także brak 

zagospodarowania powyższych terenów (zaśmiecony i nieuporządkowany 

brzeg Popradu). 

 

 

Potencjał podobszar wskazany przez interesariuszy: 

 Budynek Filii biblioteki – z bogatym wyposażeniem, pełniący różnego rodzaju 

funkcje. 

 Budynek gminny, w którym obecnie mieści się oddział zerowy (przedszkole).  

 Doskonała lokalizacja podobszaru - bliskie położenie w stosunku do Popradu 

i przystani rowerowej. 

 Korzystne ukształtowanie terenu dla zabudowy jednorodzinnej.   

 Dobrze zachowane bunkry wojskowe. 

 Lokalizacja prywatnego stawu (łowisko). 

 

Proponowane projekty dla analizowanego podobszaru: 

 Remont i zagospodarowanie budynku „zerówki” – po zwolnieniu go przez 

Zespół Szkół w Barcicach. 

 Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowy nad Popradem (siłownia na 

świeżym powietrzu, edukacyjna ścieżka rowerowa). 

 Zagospodarowanie brzegu Popradu, poprzez uporządkowanie i dostosowanie 

go potrzeb lokalnej społeczności oraz potencjalnych turystów.  
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4. 02.03.2017 godz. 18:00  Filia Starosądeckiej PiMG Biblioteki Publicznej w  

Barcicach   – spotkanie dotyczące obszaru rewitalizacji obejmującego tereny 

podobszaru  rewitalizacji IV (w obrębie jednostki Barcice) 
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Zjawiska kryzysowe wskazane przez interesariuszy: 

 Niezabezpieczony brzeg Popradu przy zakręcie drogi krajowej, z uwagi na 

powolne wymywanie brzegu. 

 Niska dostępność do obiektów pełniących funkcje rekreacyjno-sportowe – (np. 

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół, boisko sportowe przy Zespole Szkół). 

 Brak rozwiniętej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach po prawej 

stronie Popradu. 

 Nieutwardzona droga „za torami” (po stronie zachodniej od linii PKP). 

 Zbyt mała liczba spotkań sołeckich w ciągu roku, a w efekcie obniżany kapitał 

społeczny. 

 

Potencjał podobszar wskazany przez interesariuszy: 

 Atrakcyjny teren pod względem turystycznym. 

 Organizowany coroczny festiwal Pannonica. 

 Prężnie działające zespoły sportowe dla dzieci i młodzieży. 

 Atrakcyjne obiekty turystyczne - wieża widokowa w Woli Kroguleckiej. 

 Wysoki potencjał kulturowy - aktywność Stowarzyszenia Przyjaciół Barcic. 

 Lokalizacja budynku Filii Biblioteki Publicznej. 

 

Proponowane projekty dla analizowanego podobszaru: 

 Zabezpieczenie brzegu Popradu przed procesami masowymi (osuwanie 

i wymywanie podłoża), rozpoczęcie procedury uzyskania zgody na usunięcie 

narzutów kamiennych i zmodyfikowanie koryta rzeki. 

 Uporządkowanie terenu w centrum Barcic (działka Nadleśnictwa Stary Sącz). 

 Rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej prawobrzeżnej części Barcic. 

 Iluminacja mostu na Popradzie (wzorem mostu w Piwnicznej i w Starym 

Sączu). 

  

Uczestnicy wszystkich spotkań warsztatowych zostali poinformowani o terminie 

debaty publicznej dotyczącej Gminnego Programu Rewitalizacji, planowanej na 15 

marca o godz. 16 w UM w Starym Sączu. Interesariusze zostali również poproszeni o 

wypełnienie ankiet i otrzymanych formularzy zgłaszania uwag i projektów do GPR. 

 

 

 

 

 

 

 



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 

17 
 

DEBATA REWITALIZACYJNA - PODSUMOWANIE 

 

Debata publiczna dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich 

interesariuszy rewitalizacji Gminy Stary Sącz, która odbyła się w dniu 15.03.2017 r. o 

godz. 16:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 33-340 

Stary Sącz (Sala Narad, I piętro). 
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Debata publiczna odbywała  się wg założeń: 

 Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu rewitalizacja – nowe podejście, 
podstawa prawna  

 Formy partycypacji społecznej przewidziane w GPR Gminy Biskupice 

 Prezentacja Gminnego Programu Rewitalizacji: 
 sfery/wskaźniki/negatywne zjawiska – delimitacja obszaru  
 wizja/cele szczegółowe/kierunki działań  
 wstępna lista projektów/ propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

, poszerzona o propozycje zgłaszane podczas spotkań 
warsztatowych 

 podsumowanie wspólnie rozwiązań w ramach odbywających się 
warsztatów na podobszarach rewitalizacji  

 Dyskusja panelowa – w oparciu o modele/narzędzia: dyskusji 

interaktywnej/metaplan/burzy mózgów 

  Zachęcenie interesariuszy rewitalizacji do aktywnego współtworzenia 

dokumentu GPR oraz przypomnienie terminów konsultacji społecznych. 

  
W debacie uczestniczyło 52 mieszkańców Gminy Stary Sącz. Wśród obecnych byli 

mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz 

Rady Miejskiej. 

 

Po prezentacji – będącej wstępem do dyskusji głos zabrali uczestniczący w  debacie 

interesariusze.  

Podkreślano znaczenie procesów rewitalizacji rozwoju dla Starego Sącza. 

Jeden z uczestników podkreślił kwestię dostępności komunikacyjnej starosądeckiego 

rynku w kontekście przedsiębiorców, którzy w tej lokalizacji oferują swoje usługi.  
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Padła też koncepcja, aby po zmodernizowaniu budynku Szkoły Podstawowej w 

Starym Sączu   zostawić również starą salę.  

Pojawiły się też głosy, że inwestowanie w obiekty sportowe jest nieuzasadnione, gdy 

nie ma większych wyników sportowych. Jednak były to głosy odosobnione. 

Większość uczestników zgodziła się, że baza sportowa wymaga sporych nakładów.  

 

Odrębna część debaty dotyczyła kwestii oferty Gminy dla seniorów i spójnej polityki 

senioralnej. Padały propozycje utworzenia Dziennego Domu Seniora czy działań 

aktywizujących mieszkańców Gminy w wieku senioralnym. 

 

Do każdej propozycji w trakcie debaty odnosił się obecny na Sali Burmistrz Starego 

Sącza, przekazując szczegółowe informacje w zakresie padających propozycji itp. 

Ponadto wywiązała się dyskusja dotycząca   projektu nr 1 na liście proponowanych 

projektów podstawowych tj. Projektu przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej 

w Starym Sączu  

Burmistrz poinformował, iż w związku z reformą edukacji a tym samym zmianą sieci 

szkół (likwidacja gimnazjów) realizacja tego projektu będzie uzależniona od sytuacji 

w oświacie po wejściu w życie efektów reformy edukacji. 

  

 

Ponadto przedstawiciele wykonawcy i pracownicy Gminy informowali i zachęcali do 

składania uwag/ankiet na dostępnych formularzach (gmina/strona 

internetowa/warsztaty). 
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DODATKOWE FORMY KONSULTACJI: 

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych, aby zintensyfikować partycypację 

społeczną przy tworzeniu GPR poszerzono konsultacje o następujące formy: 

1. zorganizowano spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi osiedli (10.2.2017r.) 
– zaprezentowano podstawowe założenia GPR, przedstawiono zjawiska kryzysowe i 
propozycje inwestycji wpisanych do GPR 
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2. zorganizowano akcja e-mailingowa/telefoniczna -  wysłano  informacje o 
konsultacjach do organizacji (stowarzyszeń) pozarządowych i innych interesariuszy, 
przypominającą o możliwości składania uwag i ankiet, a także z zachętą do 
uczestnictwa w debacie publicznej w dniu 17.03; 

3. Wysłano wiadomość SMSesową do mieszkańców Gminy z informacją o trwających 
konsultacjach oraz o terminie debaty publicznej 

2) strona internetowa gminy i media społecznościowe (facebook) -  zamieszczono  
przypomnienie o trwających konsultacjach, zachęcające do aktywnego uczestnictwa 
(w debacie w szczególności); 

4) ogłoszenia papierowe – ponowiono akcję plakatową o debacie w głównych 
obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy a także na wszystkich tablicach 
ogłoszeń,  

5) umożliwiono wypełnianie ankiet i formularzy zgłaszania uwag on-line – za 
pośrednictwem aktywnych formularzy on-line 



4. Podsumowanie złożonych uwag, formularzy konsultacyjnych i wyników ankiet  

Zgłoszone uwagi do 
GPR 

    

Lp
. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko 

Treść uwagi 

Rozstrzygnięcie Burmistrza w 
sprawie rozpatrzenia uwagi 

UWAGI (informacje i wyjaśnienia dotyczące 
nieuwzględnionych uwag) 

i Imię, 

nazwa 
instytucji 

organizacyjn
ej 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

i adres 
zgłaszająceg

o 

1 2017-03-
17 

Klasztor ss. 
Klarysek w 
Starym Sączu 

Zbyt mały akcent w GPR położony na 
sferę kulturalną, jako istotny czynnik 
wyprowadzania z kryzysu obszarów 
zdegradowanych. 

Tak     
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2. 2017-03-
17 

Aldona 
Bulanda 

Zgodnie z zapisami ustawy o 
rewitalizacji a szczególnie z art. 10 ust. 
1 - wskazanie podobszarów obszaru 
zdegradowanego jako obszaru 
rewitalizacji wybiera się teren mający 
istotne znaczenie dla rozwoju 
lokalnego…Poza tym, że konsultacje 
nie były przeprowadzone solidnie we 
wszystkich sferach i zbyt małą liczbą 
uczestniczących, to z góry 
zadecydowane jest jakie projekty będą 
brane pod uwagę. Debata była już z 
góry ukierunkowana na projekty 
przedstawione a nie brane były pod 
uwagę głosy tych, którzy przedstawiali 
inne, ważne propozycje. Uważam, że 
tak prowadzony program rewitalizacji 
nie ma nic wspólnego z demokracją, 
jest autokratywny. Zgłaszana od lat 
potrzeba "Rozbudowa przedszkola w 
Moszczenicy Niżnej" - niestety 
przedsięwzięcie "zbombardowane" 
przez Pana Burmistrza Lelka, który "ma 
dosc przedszkoli" w gminie i "tylko 
czeka na dobrego inwestora, który w 
tym miejscu zainwestuje". 
Stąd proszę o wskazanie podmiotu 
mogacego zainwestować w takie 
przedsięwzięcie. Przedszkole jest 
terenem i własnością należącymi do 
Gminy Stary Sącz" 

  Nie Opracowanie GPR trwa od wielu miesięcy. 
W tym czasie odbyły się dwie tury 
konsultacji społecznych przy wyznaczaniu 
obszarów zdegradowanych i obszaru 
rewitalizacji a także konsultacje Gminnego 
Programu rewitalizacji. 
Ostatnia debata (15.3.2017r. ) nie była 
ukierunkowana na projekty przedstawione 
we wstępnej wersji GPR. Potwierdzeniem 
tego jest fakt, iż z tej listy usunięto jeden z 
projektów a w wyniku konsultacji i 
złożonych propozycji projektów rozpatrzono  
22 projekty, z tego 20 pozytywnie. 
Kwestia rozbudowy przedszkola w 
Moszczenicy Niżnej w GPR nie została ujęta, 
gdyż taki projekt nie oddziałuje na obszar 
rewitalizacji.  



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 

24 
 

3 2017-03-
02 

Przemysław 
Mairer 
Sołtys 
Barcice 
Dolne 

W związku z planowaną rozbudową 
szkoły podstawowej w Barcicach 
proszę o uwzględnienie środków na 
remont budynku, w którym obecnie 
miesci się zerówka tak, aby budynek 
po przeniesieniu z niego klas do 
rozbudowanej szkoły mógł służyć jako 
świetlica wiejska dla mieszkańców 
sołectwa oraz siedziba dla 
stowarzyszenia mieszkańców Barcic 

Tak     

 

 

Zgłoszenia projektów – przedsięwzięć wraz z rozstrzygnięciem zgłoszonego projektu 

 

 

W związku z dużą ilością danych zawartych w zgłoszonych wniosków podsumowanie stanowi załącznik do niniejszego raportu w 

pliku .xls 

 

 

Zgłoszone Ankiety: 

W trakcie konsultacji zgłoszono 29 ankiet, część obejmowała także uwagi 

18 ankiet zgłoszono w formie papierowej 11 w wersji on-line  

 

 

 

Twarde przedsięwzięcia inwestycyjne – zdecydowana większość (ok 90%) osób opowiedziała się za realizacją zaproponowanych 

przedsięwzięć (odpowiedź zgadzam się lub raczej się zgadzam) 
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Lp 
zdecydowanie się 

zgadzam 
raczej się 
zgadzam nie mam zdania  raczej się nie zgadzam 

zdecydowanie się nie 
zgadzam 

1   1       

2     1     

3   1       

4 1         

5   1       

6   1       

7   1       

8   1       

9   1       

10   1       

11 1         

12 1         

13 1         

14 1         

15 1         

16 1         

17 1         

18 1         

19   1       

20     1     

21 1         

22   1       

23 1         

24   1       



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 

26 
 

25     1     

26 1         

27   1       

28 1         

29   1       

Sum
a 13 13 3 0 0 

 

 

 

 

 

Miękkie przedsięwzięcia – zdecydowana większość (ok 85%) osób opowiedziała się za realizacją zaproponowanych przedsięwzięć 

(odpowiedź zgadzam się lub raczej się zgadzam) 
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Lp 
zdecydowanie 

się zgadzam raczej się zgadzam nie mam zdania  
raczej się nie 

zgadzam 
zdecydowanie się 

nie zgadzam 
1   1       

2         1 

3   1 1     

4   1       

5   1       

6   1       

7   1       

8   1       

9   1       

10 1         

11 1         

12 1         

13 1         

14 1         

15 1         

16 1         

17 1         

18   1       

19 1         

20     1     

21   1       

22   1       

23 1         

24   1       

25     1     
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26 1         

27   1       

28 1         

29     1     

SUMA 12 13 4 0 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZGŁOSZONE PROJEKTY WRAZ Z OPISEM I ROZTRZYGNIĘCIEM 

WNIOSKÓW 

W związku z dużą ilością danych zawartych w zgłoszonych wniosków podsumowanie 

stanowi załącznik do niniejszego raportu w pliku .xls 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR FORMULARZA 

Formularz stanowi odrębny załącznik do raportu z konsultacji społecznych  

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR ANKIETY 

Ankieta stanowi odrębny załącznik do raportu z konsultacji społecznych  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – LISTA OBECNOŚCI 

Lista obecności stanowi załącznik do raportu z konsultacji społecznych 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 



Zgłoszone Projekty TWARDE do GPR
Nazwisko

i Imię,

nazwa instytucji organizacyjnej

i adres zgłaszającego

1 2017-02-28 Lucyna Dybiec

                                                                                                                

Dyrektor Internatu  

Międzyszkolnego 

Stary Sącz  27.02.2017r                                                                       

w  Starym Sączu

tel.  784-530-770              

e-  mail: 

internat_ms@poczta.o

net .pl

Zagospodarowanie przestrzenne terenu 

Internatu Międzyszkolnego w Starym 

Sączu, wraz  z 

remontem pomieszczeń  wewnątrz 

budynku na cele edukacyjno-społeczne, 

kulturalne i rekreacyjne

Ul. Daszyńskiego 

19

33-340 Stary Sącz

INTERNAT  

MIĘDZYSZKOLNY

Nr działki : 1647/6 

– 1.0392 ha

obr. Stary Sącz, gm. 

Stary Sącz

Powiat 

Nowosądecki

Ul. Jagiellońska 33

33-300 Nowy Sącz

NIP 734-35-44-080

INTERNAT 

MIĘDZYSZKOLNY

Ul. Daszyńskiego 

19

33-340 Stary Sącz

• Remont pokoi w zakresie podniesienia 

standardu tj. łazienka przy pokoju.

• Remont muru od strony ul. Daszyńskiego z 

poszerzeniem bramy wjazdowej  

• Ogrodzenie terenu od ul Jana Pawła II.

• Budowa zadaszenia na śmieci.

• Zadaszony krąg ogniskowy (wiata z 

miejscem grillowym + ławeczki + stół)

• Malowanie elewacji budynku wraz z 

malowaniem konstrukcji dachowej.

         2 700 000,00    4. Zagospodarowanie  terenu wokół placówki umożliwi aktywne 

spędzanie wolnego czasu młodzieży, która w znacznej części 

wywodzi się z rodzin  o negatywnych  zjawiskach społecznych 

m.in. problem alkoholowy oraz pozwoli na  integrację z   lokalną 

społecznością.

5. Realizacja projektu  przyczyni się do  podniesienia aktywności 

uczniów i aktywności społecznej oraz do  wzmocnienia kapitału 

ludzkiego na terenie obszaru rewitalizacji.

TAK Podstawo

wa

2 2017-03-17 Michał Kociołek

Gmina Stary Sącz

Piesza kładka – łącząca Park&Ride z 

centrum miasta

działka nr 1825, 

1647/6, 1847

obr. Stary Sącz, gm. 

Stary Sącz

Gmina Stary Sącz połączenie parkingu Park&Ride z centrum 

miasta

         1 000 000,00    lepsza dostępność dla mieszkańców i turystow centrum miasta. 

Mniejsze zanieczyszczenie powietrza w ścisłym centrum

TAK Podstawo

wa

3 2017-03-17 Piotr Dyrek

Gmina Stary Sącz

Modernizacja przedszkola w Gołkowicach działka nr 162 - 

obr. Stary Sącz, gm. 

Stary Sącz

Gmina Stary Sącz adaptacja części budynku na potrzeby 

przedszkola

         1 000 000,00    większa dostępność miejsc dla dzieci, popoara bazy lokalowej i 

podniesienie standardu przedszkola

TAK Podstawo

wa
4 2017-03-17 Michał Kociołek

Gmina Stary Sącz

Barcice  - zmiana układu 

komunikacyjnego przy Szkole 

podstawowej w Barcicach  

działka nr 300/5, 

300/6, 294, obr. 

Barcice, gm. Stary 

Sącz

Gmina Stary Sącz zmiana układu komunikacyjnego i 

organizacji ruchu, , budowa parkingu

            500 000,00    zmiana układu komunikacyjnego dzięki której nastąpi poprawa 

bezpieczeństwa  i zwiekszenie funkcjonalności dla mieszkańców 

Barcic i barcic Dolnych

TAK Podstawo

wa

5 2017-03-17 Michał Kociołek

Gmina Stary Sącz

Gołkowice  - parking przy Szkole 

Podstawowej w Gołkowicach

działka nr 89

obr. Gołkowice, 

gm. Stary Sącz

Gmina Stary Sącz zmiana układu komunikacyjnego i 

organizacji ruchu, , budowa parkingu

            500 000,00    zmiana układu komunikacyjnego dzięki której nastąpi poprawa 

bezpieczeństwa  i zwiekszenie funkcjonalności dla mieszkańców 

Gołkowic Dolnych i Gołkowic Górnych

TAK Podstawo

wa
6 2017-03-17 ks. Marek Tabor

proposzcz parafii 

Rzymskokaolickiej Św. 

Elżbiety w Starym Saczu

Restauracja murów i otoczenia kościoła 

św. Elżbiety w Starym Sącz

działka nr 2198 

obr. Stary Sącz, gm. 

Stary Sącz

Parafia 

RzymskokaolickaŚ

w. Elżbiety w 

Starym Saczu

restauracja murów dziedzińca, odwodnienie 

i remont dziedzińca, restauracja otoczenia 

kościoła wraz z przyległymi ciagami 

pieszymi

         2 500 000,00    zabezpieczenie zabytkowego kościoła, poprawa estetyki 

otoczenia

TAK Podstawo

wa

7 2017-03-17 Michał Kociołek

Gmina Stary Sącz

Stary Sącz – adaptacja na parking placu 

przy ulicy Odziomka 

działka nr 2197, 

obr. Stary Sącz, gm. 

Stary Sącz

Gmina Stary Sącz zmiana układu komunikacyjnego i organizacji 

ruchu, , budowa parkingu

            150 000,00    zmiana układu komunikacyjnego, dodatkowe miejsca parkingowe,  

dzięki której nastąpi   zwiekszenie funkcjonalności dla mieszkańców 

Starego Sącza

TAK Uzupełniająca

8 2017-03-17 Michał Kociołek

Gmina Stary Sącz

Stary Sącz – budowa parkingu przy 

kościele św. Elżbiety  

działka nr 2195 

obr. Stary Sącz, gm. 

Stary Sącz

Gmina Stary Sącz zmiana układu komunikacyjnego i 

organizacji ruchu, , budowa parkingu

            300 000,00    zmiana układu komunikacyjnego, dodatkowe miejsca 

parkingowe,  dzięki której nastąpi   zwiekszenie funkcjonalności 

dla mieszkańców Starego Sącza

TAK Podstawo

wa
9 2017-03-17 s. Elżbieta Wielebińska

Ksieni Klasztoru Klarysek 

w Starym Sączu

Klasztor Klarysek – rewaloryzacja klasztoru 

i otoczenia – 1 mln

działka nr 2076 i 

2077 obr. Stary 

Sącz, gm. Stary Sącz

Klasztor S. Klarysek 

w Starym Sączu

Gmina Stary Sącz

restauracja otoczenia klasztoru wraz z 

przyległymi ciagami pieszymi

         1 000 000,00    poprawa estetyki otoczenia, lepsza dostępnosć dla mieskańców i 

turystów

TAK Uzupełniająca

10 2017-03-17 Michał Kociołek

Gmina Stary Sącz

Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy 

Rynkiem a Centrum Aktywnego 

Wypoczynku na Górze Miejskiej w Starym 

Sączu (ul. Królowej Jadwigi)

działka nr 1858, 

1756, obr. Stary 

Sącz, gm. Stary Sącz

Gmina Stary Sącz poprawa dostępności do zaplecza 

rekreacyjnego na Miejskiej Górze w Starym 

Sączu, przebudowa ciągu komunikacyjnego, 

zwiększenie estetyki

         1 500 000,00    lepsza dostępność dla mieszkańców i turystow zaplecze 

rekreacyjne. Zwiekszona estetyka i funkcjonalność   komunikacyjna

TAK Uzupełniająca

11 2017-03-17 Piotr Dyrek

Gmina Stary Sącz

Adaptacja na potrzeby lokalnych 

stowarzyszeń budynku „zerówki” w 

Barcicach Dolnych

407 obr. Barcice, 

gm. Stary Sącz

Gmina Stary Sącz modernizacja i przystosowanie budynku dla 

potrzeb społeczności lokalnej w Barcicach 

Dolnych

            150 000,00    Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Barcic Dolnych, 

udostępnienie bazy lokalowej dla działających formalnych i 

nieformalnych grup mieszkańców

TAK Uzupełniająca

12 2017-03-17 Piotr Dyrek

Gmina Stary Sącz

Restauracja Parku św.  Franciszka w Starym 

Saczu  

3993/1, obr. Stary 

Sącz, gm. Stary Sącz

Gmina Stary Sącz modernizacja parku, ciągów pieszych, mała 

architektura

            250 000,00    odnowienie parku, poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie estetyki 

otoczenia

TAK Uzupełniająca

13 2017-03-17 Przemysław Mairer

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Barcic

Rozszerzenie zakresu funkocjonowania 

obiektu ,, Przystań na Karpackim Szlaku 

Rowerowym''

300/8, 301, obr. 

Stary Sącz, gm. 

Stary Sącz

Gmina Stary Sącz

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Barcic

Doposażenie placu zabaw w dodatkowe 

elementy zabawowo-sprawnosciowe na  

nawierzchni trawiastej tak, aby dzieci mogły 

bezpiecznie się bawić .    

Zamontowanie siłowni zewnętrznej ,urządzeń 

              60 000,00    Realizacja przedsiewzięcia zwiększy atrakcyjność turystyczną wsi w 

zakresie turystyki aktywnej jak również poprawi warunki życia 

mieszkańców w dziedzinie rekreacji i wypoczynku.

Stanie się bazą integracji społecznej .

TAK Uzupełniająca

14 2017-03-16 Przemysław Mairer

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Barcic

Wykonanie obok budynku filii bibliotecznej 

w Barcicach utwardzonego miejsca 

postojowego dla pojazdów osób 

korzystających z budynku Biblioteki w 

Barcicach

Barcice 53 , działka 

303/1, obr. Stary 

Sącz, gm. Stary Sącz

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Barcic 

Barcice 53 33-342 

Barcice

Gmina Stary Sacz

Wykonanie w miejscu zniszczonego trawnika 

od strony wjazdu na teren OSP utwardzonego 

miejsca postojowego dla osób korzystających 

z budynku biblioteki w Barcicach. Obecnie 

biblioteka posiada jedynie 3 miejsca 

postojowe w tym jedno dla osób 

                6 000,00    Poprawa dostępności do budynku oraz poprawa jakości obsługi 

osób korzystających z budynku , powinna przełożyć się na większą 

frekwencję zarówno w Bibliotece jak i na organizowanych na jej 

terenie spotkaniach . Poprawa estetyki i zagospodarowania terenu.

NIE niewielka skala 

oddziaływania na 

obszar rewitalizacji

 Szacowana wartość 

całkowita przedsięwzięcia, 

określenie wartości wkładu 

własnego (jeśli jest):  

Rezultaty realizacji przedsięwzięcia oraz wskazanie negatywnego zjawiska jakiego dotyczy:

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia przedsięwzięcia Lista 

Podstawowa / 

Uzupełniająca

UWAGI (informacje i 

wyjaśnienia dotyczące 

nieuwzględnionychprzedsi

ęwzięć)uwzględnione nieuwzględnione

Lp. Data wpływu Nazwa przedsięwzięcia

Lokalizacja, miejsce 

realizacji przedsięwzięcia 

(adres, granice, numery 

działek):

Nazwa podmiotów 

realizujących 

przedsięwzięcie (nazwa, 

adres, status np. 

przedsiębiorca, 

stowarzyszenie itp.):

Opis przedsięwzięcia



15 2017-03-17 Stowarzyszenie 

Mieszkańców Barcic

Barbara Boszowska

Modernizacja boiska sportowego na os. 

Cyganowice pod sport i rekreację.

Boisko sportowe w 

Cyganowicach, 

działka 3442,

obr. Stary Sącz, gm. 

Stary Sącz

Gmina Stary Sącz Boisko sportowe w Cyganowicach z uwagi na 

wieloletnie zaniedbania, nie spełnia obecnie 

swojego celu. Plac jest zniszczony przez 

poruszające się po nim pojazdy mechaniczne, 

tj. samochody, quady, motocykle. Nie ma 

również wydzielonych miejsc pod gry 

zespołowe , tj. siatkówka, koszykówka. 

Młodzież i dzieci Osiedla jest zaniedbana 

ruchowo i nie integruje się w grupie.

 100000 (900000?) Pomimo posiadania przez mieszkańców Osiedla dużego terenu pod 

sport i rekreację jakim jest boisko sportowe, to z uwagi na brak 

działań zmierzających do wykorzystania w/w terenu w tym 

zakresie, dzieci i młodzież z terenu Osiedla nie rozwija się ruchowo i 

nie integruje lokalnie. Boisko sportowe jest wykorzystywane 

głównie raz w roku na organizowany "Dzień Dziecka" , a liczny w 

nim udział zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych świadczy o 

dużej potrzebie zagospodarowania przedmiotowego terenu.

NIE brak dokumentacji 

technicznej oraz 

kolizja z siecią 

wysokiego napięcia 

przebiegającą przez 

działkę

16 2017-03-17 Barbara Boszowska

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Barcic

Utworzenie świetlicy środowiskowej na os. 

Cyganowice.

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 

Cyganowicach. 

Działka 3443, 

obr. Stary Sącz, gm. 

Gmina Stary Sącz, 

mieszkańcy osiedla.

Na terenie Osiedla Cyganowice nie działa 

żadne stowarzyszenie czy też nieformalna 

grupa osób, która miałaby za zadanie 

integrację jej mieszkańców. Dlatego też 

proponuje się utworzenie świetlicy 

 50000

Zatrudnienie dwóch 

opiekunek na 1/2 

etetu, materialy 

szkoleniowe, 

Rezultatem będzie integracja mieszkańców Osiedla oraz 

konstruktywne zapełnienie czasu dzieciom podczas zajęć 

świetlicowych. 

TAK Uzupełniająca

17 2017-03-17 Marek Guc

Gmina Stary Sącz

Ośrodek zdrowia  w Gołkowicach 81, obr. Gołkowice, 

gm. Stary Sącz

Gmina Stary Sącz Zwiekszenie funkcjonalności Budynku 

ośrodka zdrowia w Gołkowicach poprzez 

dobudowanie skrzydła, przystosowanie dla 

osób niepelnosprawnych oraz podniesienie 

standardu

         2 150 000,00    poprawa dostępności opieki zdrowotnej dla mieszkańców 

Gołkowic Dolnych i Gołkowic Górnych oraz okolicznych sołectw, 

poszerzenie zakresu opieki o gabinety specjalistyczne

TAK Podstawo

wa

18 2017-03-08 Przemysław Mairer

Sołtys Barcic Dolnych

Kompleks sportowy dla mieszkańców 

Barcic Dolnych i Barcic

  działka 173, obr. 

Stary Sącz, gm. 

Stary Sącz

Gmina Stary Sącz Budowa kompleksu sportowego 

obejmującego boisko do piłki nożnej, boisko 

wielofunkcyjne oraz siłownię na wolnym 

powietrzu, rozbudowe istniejącego placu 

zabaw. Całośc ogrodzona, zabezpieczona, 

zamontowane oświetlenie boisk i 

pozostałek części kompleksu. Utwardzona 

droga wewnętrzna, ławki, alejki, 

utwardzony parking, odwodnienie terenu, 

itp.

Kompleks w oparciu o istniejacy projekt 

sporządzony przez Gmine Stary Sącz na 

wniosek i ze środków funduszu sołeckiego 

Barcic Dolnych

         1 000 000,00    Budowa kompleksu wpłynie na integrację mieszkańców Barcic 

Dolnych i Barcic, pozwoli zdrowo, bezpiecznie spędzić czas 

mieszkańcom w każdym wieku oraz turystom poruszającym się 

trasą rowerową Eurovello 11.

TAK Podstawo

wa

Zgłoszone Projekty MIĘKKIE do GPR
Nazwisko

i Imię,

nazwa instytucji organizacyjnej

i adres zgłaszającego

1 2017-03-17 LGD Brama Beskidu Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa Gmina Stary Sącz, 

ul. Kazimierza 

Wielkiego 2

LGD Brama Beskidu - 

stowarzyszenie

program  na rzecz aktywizacji społecznej i 

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

 3863816

dofinansowanie:  3 

670 625,20 

aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz ich otoczenia

TAK Podstawowa

2 2017-03-17 LGD Brama Beskidu Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery Stary Sącz LGD Brama Beskidu - 

stowarzyszenie

EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

3326120,86 

dofinansowanie: 

3159814,82 

wsparcie edukacyjne dla dzieci z terenu Gminy TAK Podstawowa

3 2017-03-17 LGD Brama Beskidu Centrum Integracji Społecznej Stary Sącz LGD Brama Beskidu - 

stowarzyszenie

program  na rzecz aktywizacji społecznej i 

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

 3 313 560,00 

dofinansowanie: 3 

147 882,00  

aktywizacja społeczna  i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

TAK Podstawowa

4 2017-03-17 LGD Brama Beskidu Dzienny Dom Opieki dla seniorów Stary Sącz LGD Brama Beskidu - 

stowarzyszenie

Utworzenie dziennego domu opieki dla 

seniorów

 2 800 560,00 

dofinansowanie: 2 

660 532,00  

aktywizacja społeczna seniorów, wsparcie dla rodzin TAK Podstawowa

 Szacowana wartość 

całkowita przedsięwzięcia, 

określenie wartości wkładu 

własnego (jeśli jest):  

Rezultaty realizacji przedsięwzięcia oraz wskazanie negatywnego zjawiska jakiego dotyczy:

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia przedsięwzięcia Lista 

Podstawowa / 

Uzupełniająca

UWAGI (informacje i 

wyjaśnienia dotyczące 

nieuwzględnionychprzedsi

ęwzięć)uwzględnione nieuwzględnione

Lp. Data wpływu Nazwa przedsięwzięcia

Lokalizacja, miejsce 

realizacji przedsięwzięcia 

(adres, granice, numery 

działek):

Nazwa podmiotów 

realizujących 

przedsięwzięcie (nazwa, 

adres, status np. 

przedsiębiorca, 

stowarzyszenie itp.):

Opis przedsięwzięcia



FORMULARZ KONSULTACYJNY PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

MIASTA I GMINY STARY SĄCZ 

NA LATA 2017-2020 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (ul. 

Batorego 25, 33-340 Stary Sącz), poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.stary.sacz.pl, bądź 

osobiście złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (sekretariat) 

w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2017 r. 

 

Formularz konsultacyjny składa się z dwóch części: 

A – formularza zgłaszania uwag 

B – formularza zgłoszeniowego propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

UWAGA! Bardzo proszę o czytelne wypełnianie niniejszego formularza. 

A. Formularz zgłaszania uwag 

TREŚĆ UWAGI 
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B. Formularz zgłoszeniowy proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość złożenia propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w 

tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza. 

1. Nazwa przedsięwzięcia: 

 

 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji przedsięwzięcia (adres, granice, numery działek): 

 
 

 

3. Nazwa podmiotów realizujących przedsięwzięcie (nazwa, adres, status np. przedsiębiorca, 
stowarzyszenie itp.): 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



4. Opis przedsięwzięcia: 
 

 

 

5.Szacowana wartość całkowita przedsięwzięcia, określenie wartości wkładu własnego (jeśli jest):  
 

 

 

 

 



6. Rezultaty realizacji przedsięwzięcia oraz wskazanie negatywnego zjawiska jakiego dotyczy: 

 

 

7. Proponowany sposób pomiaru rezultatów realizacji przedsięwzięcia: 

 

 

 

Data oraz podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz. 

W przypadku instytucji/jednostki/przedsiębiorstwa dodatkowo wymagana pieczątka: 

 

 

………...                ……………………………………… 

 

Osoba do kontaktu:……………………………………………………………………………………... 

   (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) 

 



Ankieta  

w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz 

na lata 2017-2020 

Celem Ankiety jest pozyskanie opinii na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Stary Sącz zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 

UWAGA! Bardzo proszę o czytelne wypełnianie niniejszego formularza. 

1. Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedsięwzięć 

społecznych - miękkich w podobszarach rewitalizacji wyznaczonych na terenie Miasta i 

Gminy Stary Sącz 

Zdecydowanie się zgadzam  

Raczej się zgadzam  

Nie mam zdania  

Raczej się nie zgadzam  

Zdecydowanie się nie zgadzam   

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

2. Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedsięwzięć 

inwestycyjnych- twardych w podobszarach rewitalizacji wyznaczonych na terenie Miasta i 

Gminy Stary Sącz 

Zdecydowanie się zgadzam  

Raczej się zgadzam  

Nie mam zdania  

Raczej się nie zgadzam  

Zdecydowanie się nie zgadzam   

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Data oraz podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz.  

 

………………………                      …………………………………… 

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (ul. 

Batorego 25, 33-340 Stary Sącz), poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.stary.sacz.pl, bądź 

osobiście złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (sekretariat) 

w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2017 r. 
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