Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023”

Burmistrz Miasta i Gminy, mając na uwadze konieczność prowadzenia
rewitalizacji

wybranych

obszarów

Gminy

Człopa,

przeprowadził

konsultacje

społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023”.
Do konsultacji społecznych przedstawiono:
 Projekt dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku
2023,
 Formularz konsultacyjny na temat propozycji zmian w zakresie zapisów
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023,
 Formularz zgłaszania projektów rewitalizacyjnych,
 Ankietę na potrzebę konsultacji społecznych.
Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Człopa do roku 2023” odbyły się w terminie od 6 do 14 listopada 2017 r .
w formie:
 Zbierania uwagi, wniosków i opinii oraz propozycji projektów rewitalizacyjnych,
które można było dostarczyć w formie pisemnej bezpośrednio lub drogą
korespondencyjną do Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630
Człopa albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
fundusze@czlopa.pl lub rolnictwo@czlopa.pl
 Spotkań z mieszkańcami Gminy Człopa, które odbyły się dniach 11-13 grudnia
2017 r. Podczas spotkań było możliwe składanie ustnych i pisemnych
wniosków, opinii i uwag co do kształtu dokumentu, a także była możliwość
składania propozycji projektów rewitalizacyjnych.
Harmonogram spotkań był następujący:
 11 grudnia 2017 r.: o godz. 17:00 – świetlica wiejska w miejscowości
Mielęcin oraz godz. 18:00 – świetlica wiejska w miejscowości Jaglice,
 12 grudnia 2017 r. o godz. 17:00 – świetlica wiejska w miejscowości
Trzebin oraz godz. 18:00 – świetlica wiejska w miejscowości Drzonowo,
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 13 grudnia 2017 r. o godz. 11:30 – Dom Kultury w Człopie, ul. Strzelecka 1
oraz godz. 17:00 – świetlica wiejska w miejscowości Golin.
Na spotkaniach zostały przedstawione szczegółowo założenia projektu LPR,
które potwierdziły zasadność określonej wizji,
przedsięwzięć

i

projektów

rewitalizacyjnych.

celów rewitalizacji, a także

Interesariusze

mieli

możliwość

zgłoszenia swoich pomysłów i uwag co do przedstawionego projektu programu
rewitalizacji – co też zostało uczynione.
Uczestnicy

spotkań

wypełnili

także

ankietę

na

potrzebę

konsultacji

społecznych. Zwierała ona 6 pytań. Uczestniczyło w niej 39 osób. Wyniki
przedstawiają się następująco:

WYNIKI ANKIETY przeprowadzonej na rzecz opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023
Pierwsza część ankiety obejmująca dwa pierwsze pytania dotyczyła uzyskania od
respondentów odpowiedzi na temat zasadności wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
Natomiast druga część dotyczyła wskazania jakie problemy w różnych sferach wg
badanych cechują obszar rewitalizacji oraz jakie przedsięwzięcia i projekty można
zrealizować w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023.
Ankietyzację przeprowadzono w dniach od 11 do 13 grudnia na terenie Gminy
Człopa, podczas której zebrano 39 ankiet. Poniżej przedstawiono analizę otrzymanych
odpowiedzi.
Pytanie nr 1
Czy Pani/Pana zdaniem Gmina Człopa potrzebuje programu na rzecz rozwoju
społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego:
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
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Otrzymane odpowiedzi:
5%

3%

21%
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie

71%

Wobec zebranych odpowiedzi należy stwierdzić, że zdecydowana większość
respondentów zgadza się z potrzebą opracowania i wdrożenia programy na rzecz rozwoju
Gminy Człopa. Aż 92 % ankietowanych odpowiedziało za takim programem (71 % zdecydowanie tak, 21 % - raczej tak).

Pytanie nr 2
W wyniku analizy wewnątrzgminnej wytypowano dwa podobszary, w których Gmina
Człopa zamierza prowadzić rewitalizację – Centrum Człopy (ulice: Brzozowa,
Młyńska, Moniuszki, Paderewskiego, Plac Zwycięstwa, Południowa, Rynkowa,
Strzelecka, Witosa oraz Żeromskiego) oraz sołectwo Mielęcin (miejscowości
Mielęcin oraz Trzcinno).
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
 rewitalizacji powinien zostać poddany inny obszar:
 Jaglice – 2 odpowiedzi
 Trzebin – 4 odpowiedzi
 Drzonowo – 1 odpowiedź

3

Otrzymane odpowiedzi:
11%
3%
38%
16%

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
inny obszar

32%
Na pytanie 2 ankietowani odpowiedzi w większości, że włączone do obszaru
rewitalizacji jednostki zostały wytypowane poprawnie i potwierdza to zasadność
przeprowadzonej analizy na rzeczy wyznaczenia obszaru rewitalizacji. 38 %
ankietowanych odpowiedziało zdecydowanie tak dla wybranego obszaru rewitalizacji,
natomiast 32 % wskazało odpowiedź raczej tak.
Część respondentów wskazała także inne miejscowości, które ich zdaniem powinny
zostać objęte rewitalizacją, a są to Jaglice, Trzebin i Drzonowo.
Kolejna część ankiety składająca się z 4 pytań miała na celu zbadanie opinii
mieszkańców na temat występujących na obszarze rewitalizacji problemów, a także
powzięcia jakich przedsięwzięć i projektów oczekują mieszkańcy w ramach rewitalizacji.

Pytanie nr 3
Czy uważa Pan/Pani, że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze społecznej:
 tak – 95 %
 nie – 5 %
Jakie problemy społeczne charakteryzują Gminę Człopa:
 bezrobocie
 ubóstwo
 niewystarczająca oferta dla osób starszych
 przestępczość
 niska aktywność mieszkańców
 wyludnianie się Gminy spowodowane emigracją „młodych”
 inne – brak odpowiedzi
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Otrzymane odpowiedzi:
bezrobocie
22%
27%
ubóstwo

niewystarczająca oferta dla
osób starszych
przestępczość

23%

12%

2%

niska aktywność
mieszkańców
wyludnianie się Gminy
spowodowane emigracją
młodych

13%

Pierwsza część pytania dotyczyła wskazania, czy Gmina potrzebuje rewitalizacji
w sferze społecznej, na co 95 % ankietowanych odpowiedziała twierdząco. Druga część
pytania dotyczyła wskazania jakie problemy charakteryzują Gminę. W tym przypadku 3
rodzaje problemów uzyskały powyżej 20 % wskazań. Najwięcej bo aż 27 % wskazało na
główny problem w sferze społecznej na bezrobocie. Kolejnymi najważniejszymi
problemami charakteryzującymi Gminę jest ubóstwo i wyludnianie się Gminy
spowodowane emigracją młodych.
Odpowiedzi respondentów odnajdują potwierdzenie w zbadanych na obszarze
gminy negatywnych zjawiskach dotyczących bezrobocia, zależności od pomocy społecznej
(ubóstwo), czy wyludnianiu się obszaru Gminy.
Pytanie nr 4
Czy uważa Pan/Pani, że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze gospodarczej
i środowiskowej:
 w sferze gospodarczej – 67 %
 w sferze środowiskowej – 29 %
 nie – 4 %
Zdecydowana większość respondentów wskazała, że dużo większą rolę odgrywają
problemy natury gospodarczej, za czym opowiedziało się 67 % respondentów.
Jakie problemy w sferze gospodarczej charakteryzują Gminę Człopa:
 brak szkoleń/kursów podnoszących kwalifikację
 brak terenów inwestycyjnych
 brak miejsc pracy
 słaba kondycja przedsiębiorstw
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inne

Otrzymane odpowiedzi:
1%
13%
27%

brak szkoleń/kursów
podnoszących kwalifikacje
brak terenów
inwestycyjnych

brak miejsc pracy

16%

42%

słaba kondycja
przedsiębiorstw

inne

Spośród osób, które wskazały sferę gospodarczą zdecydowana większość
wskazało jako główny problem brak miejsc pracy, czego potwierdzeniem jest wysokie
bezrobocie na terenie Gminy Człopa. Powiązanym problemem, wskazanym przez
ankietowanych jako drugi w ramach analizy tej sfery jest brak szkoleń/kursów
podnoszących kwalifikację, które umożliwiłyby dostosowanie się potencjalnym
pracownikom do wymagań lokalnego rynku pracy.
Jakie problemy w sferze środowiskowej charakteryzują Gminę Człopa:
 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
 zanieczyszczenie wód powierzchniowych (jezior i rzek)
 niska świadomość ekologiczna
 hałas
 inne – 0 odpowiedzi
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Otrzymane odpowiedzi:
6%

12%
zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego

18%

zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (jezior i
rzek)

niska świadomość
ekologiczna

65%

hałas

W sferze środowiskowej ponad połowa ankietowanych wskazała na jeden znaczący
problem, a mianowicie na niską świadomości ekologiczną mieszkańców.
Pytanie nr 5
Czy uważa Pan/Pani, że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze technicznej
i przestrzenno-funkcjonalnej:
 w sferze technicznej – 40 %
 w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – 60 %
 nie – 0 %
Zdecydowana większość respondentów wskazała, że dużą większą rolę odgrywają
problemy natury przestrzenno-funkcjonalnej, za czym opowiedziało się 60 %
respondentów.
Jakie problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej charakteryzują Gminę Człopa:
 zły stan budynków komunalnych i socjalnych
 brak/zły stan terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
 zły stan infrastruktury budynków publicznych
 inne – 0 odpowiedzi
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Otrzymane odpowiedzi:

23%

zły stan budynków
komunalnych i socjalnych

53%

23%

brak/zły stan terenów
rekreacyjnowypoczynkowych

zły stan infrastruktury
budynków publicznych

Najważniejszym problemem w sferze przestrzenno-funkcjonalnej wskazanym przez
ponad połowę respondentów jest zły stan budynków komunalnych i socjalnych. Wskazany
przez mieszkańców problem znalazł swoje potwierdzenie w zbadanych problemach, a
także w proponowanych projektach, które dotyczą modernizacji i rozwoju zasobu
budynków komunalnych i socjalnych.
Jakie problemy w sferze technicznej charakteryzują Gminę Człopa:
 zły stan nawierzchni dróg
 nieefektywne/przestarzałe systemy grzewcze w budynkach
 słabo rozwinięta baza turystyczna
 inne – 1 odpowiedź (brak dróg dojazdowych do domu)
Otrzymane odpowiedzi:
2%
zly stan nawierzchni dróg

21%

nieefektywne/przestrzałe
systemy grzewcze w
budynkach
8%

słabo rozwinięta baza
turystyczna w budynkach
69%
inne
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Jeśli chodzi o sferę techniczną respondenci wskazali na jeden kluczowy problem, a
mianowicie na zły stan infrastruktury drogowej. Aż 69 % mieszkańców, wskazało, że
głównym problemem jest zły stan nawierzchni dróg. Może to powodować problem
dostępności do wielu miejscowości w Gminie i braku możliwości swobodnego
przemieszczania się mieszkańców.
Pytanie nr 6
Proszę wpisać jakie przedsięwzięcia/projekty chciałaby Pani/Pan zrealizować
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023:
Odpowiedzi mieszkańców (liczba
odpowiedzi)

Rodzaj projektu/przedsięwzięcia

1. więcej dróg (1)
2. oświetlenie ścieżki rowerowej do szkoły (1)
3. punkt gastronomiczny na jez. Trzebin i WC
(1)
1. była Szkoła (3)
2. „stary” park w Trzebinie (1)
3. Teren po byłej masarni popegeerowskiej
(1)
1. Jaglice (1)
2. droga w Jaglicach (1)
3. naprawa drogi gruntowej w Trzebinie (1)
4. oświetlenie w Trzebinie (1)
5. droga Człopa – Golin (2)
6. poprawa stanu dróg (1)
1. dla osób bezrobotnych (1)
2. komputerowe (2)
3. podnoszące kwalifikacje bądź doszkalające
zawodowo (1)
4. kurs językowy – m. in. angielski (4)
1. zawody sportowe (1)
2. wspólne wyjazdy np. do kina czy na basen
(2)
1. więcej autobusów (1)
2. organizacja czasu wolnego (1)
1. połączenie komunikacyjne z siedzibą
powiatu (1)
2. naprawa drogi w Jaglicach (1)
3. doradztwo zawodowe (1)
4. wieża GSM w Jaglicach dla poprawy
zasięgu telefonów (7)

przebudowa budowa nowej infrastruktury
turystycznej

zagospodarowanie przestrzenne obszaru

przebudowa istniejącej infrastruktury
technicznej

kursy/szkolenia dla mieszkańców

wydarzenia integrujące mieszkańców
aktywizacja osób starszych

inne
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W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęły:
 Formularze konsultacyjne na temat propozycji zmian w zakresie zapisów
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023,
 Formularze zgłaszania projektów rewitalizacyjnych.
Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 zostanie
przekazany do Rady Gminy celem jego uchwalenia. Następnie zostanie skierowany
do Urzędu Marszałkowskiego w celu jego weryfikacji pod względem spełnienia
wymogów dotyczących cech i elementów programów oraz wpisania przedmiotowego
projektu na listę zweryfikowanych programów rewitalizacji.
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