Zarządzenie Nr 195/2017
Wójta Gminy Brody
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. pozl 875 ) oraz uchwała nr 1/8/2017 Rady Gminy
Brody z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Brody, zarządzam co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Brody konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Brody w terminie od dnia 27 listopada 2017 r. do dnia 27 grudnia
2017 r., których celem jest zaprezentowanie mieszkańcom diagnozy czynników
i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru
rewitalizacji, opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Brody na lata 2017-2023 oraz zebranie od mieszkańców propozycji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody na lata 2017-2023.

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
1) prezentacji diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych
obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji opracowanych na potrzeby
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody na lata 2017-2023,
która odbędzie się:
w dniu 08 grudnia 2017 r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 13:00 na sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Brody,
w dniu 11 grudnia 2017r. (poniedziałek) w godzinach od 13:00 do 16:00 na sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Brody.
2) zbierania od mieszkańców w terminie od 27 listopada 2017 r. do 27 grudnia 2017 r.
propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
zlokalizowanych
na
obszarze
rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Brody na lata 2017-2023, na podstawie diagnozy czynników i zjawisk
kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru
rewitalizacji, przedstawionych na prezentacjach, o których mowa w pkt 1 oraz
dostępnych na stronach internetowych Urzędu Gminy Brody: http://bip.brody.info.p1/
i http://www.brody.info.pl/.
2. Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyjmowane są za pomocą formularza,
stanowiącego załącznik do zarządzenia oraz dostępnego na stronach internetowych Urzędu
Gminy Brody: http://bin.brody.info.p1/ i httn://www.brody.info.n1/ oraz w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Gminy Brody, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:
I) przesłanie na adres: gminaS,brody.info.pl
wysłanie na adres: Urząd Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
złożenie w Biurze Obsługi M ieszlcńców Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3,
27-230 Brody

4) złożenie podczas prezentacji w dniu 8 grudnia lub w dniu 11 grudnia 2017r.
w Urzędzie Gminy Brody na Sali konferencyjnej o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Informacja o terminach prezentacji zostanie podana do wiadomości publicznej, co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem prezentacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.
Zespół powołany zarządzeniem Wójta Gminy Brody nr 194/2017 do wykonania aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
konsultacji społ ecznych z mieszkańcami Gminy Brody oraz ich obsługę organizacyjnotechniczną.
Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Koordynatorowi zespołu do wykonania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Brody.
Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości
w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brody.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 195/2017
ANKIETA
Dla zadania: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody
Poniższa ankieta Jest anonimowa Prosimy o zaznaczenie symbolu 0, podkreślenie lub inne
zaznaczenie wybranej odpowiedzi. Wypełnioną ankietę proszę dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy
Brody (ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody) lub przesłać na adres e-mail: gmina®brody.info.pl.
I. METRYCZKA
Płeć: OKobieta
[Mężczyzna
O 19 — 30 lat O 31 — 45 lat O 46 — 60 lat O powyżej 60 lat
Wiek: O poniżej 18 lat
Wykształcenie
wyższe
O średnie i policealne 3zasadnicze zawodowe 3gimnazjalne 3 podstawowe
Status zawodowy
O pracujący zawodowo
O osoba prowadząca działalność gosp.
uczeń/student
U emeryt/rencista
O rolnik
bezrobotny
3. Proszę zaznaczyć sołectwo według adresu Pana(i) zamieszkania
O Lipie
O Rudnik
3 Dziurów
O Adamów
O Lubienia
3 Staw Kunowski
O Jabłonna
O Brody
O Krynki
O Młynek
O Styków
O Budy Brodzkie
O Ruda
O Bór Kunowski
O Kuczów
IŁ Wyznaczenie obszaru zdeeradowaneeo, obszaru do rewitalizacji*
*Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20) 42022 jest to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania
całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Stan kryzysowy —stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitalu społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w sferze gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.

Proszę wskazać obszar lub kilka obszarów, które borykają się z największą liczbą problemów
na terenie Gminy.
O Lipie
O Rudnik
0 Adamów
El Dziurów
O Lubienia
O Brody
El Jabłonna
O Staw Kunowski
O Budy Brodzkie
O Krynki
O Młynek
O Styków
O Bór Kunowski
O Kuczów
O Ruda
_Prosze określić i ocenić problemy występujace na wybranym przez PanialPana obszarze.
SFERA SPOŁECZNA
Nasilony
problem

Problem
nie jest
istotny

Brak
problemu lub
brak zdania

Nasilony
problem

Problem
nie jest
istotny

Brak
problemu lub
brak zdania

Ubóstwo i wykluczenie
Bezrobocie
Niekorzystne
procesy
społeczeństwa)

demograficzne

(starzenie

się

Emigracja zarobkowa
Patologie (np. alkoholizm, narkomania)
Przestępczość (brak poczucia bezpieczeństwa)
Brak oferty kulturalnej lub złe jej ukierunkowanie
Niski poziom edukacji
Ograniczony dostęp do edukacji (np. żłobki, przedszkola)
Słaba aktywność społeczna mieszkańców

Brak integracji społecznej
Niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym i kulturalnym

Inne nasilone problemy: (prosze wymienić iakie)

SFERA GOSPODARCZA

' 4

Nasilony
problem

Problem nie
jest istotny

Brak
problemu lub
brak zdania

Niedostateczna ilość miejsc pracy
Niski stopień przedsiębiorczości
Słaba kondycja przedsiębiorstw
Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa
Inne nasilone problemy: (proszę wymienić jakie)
1

.

.

SFERA PRZESTRZENNA, ŚRODOWISKOWA, TECHNICZNA
Nasilony
problem

Problem nie
jest istotny

Brak
problemu lub
brak zdania

Niska estetyka przestrzeni publicznej
Zły stan techniczny budynków użyteczności publicznej
Zły stan budynków mieszkalnych, ich niski standard
Niedostateczna infrastruktura drogowa
Niedostateczna infrastruktura komunikacyjna (chodniki, ścieżki
rowerowe, ścieżki piesze, parkingi)
ilość i stan terenów , relcreacyjno —
Niedostateczna
wypoczynkowych
Zły stan lub brak infrastruktury wodociągowej
Zły stan lub brak infrastruktury kanalizacyjnej
Zły stan lub brak infrastruktury gazowej
Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych
Zanieczyszczenie środowiska
Zły stan lub brak oświetlenia ulic
Zły stan zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego
Inne nasilone problemy: (trosze wymienić jakie)

3. Jakie najważniejsze efekty powinny zostać osiągnięte w wyniku procesu rewitalizacji
na wskazanym obszarze (obszarach)?
Poprawa jakości środowiska naturalnego
Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji
Odnowa
zabytków, obiektów kulturowych
i
estetyki
Poprawa czystości
Poprawa
dostępu do opieki społecznej
Rozwój usług publicznych
kszenie
integracji mieszkańców
D Zwię
Jakość oferowanych usług publicznych
Przyciągnięcie nowych inwestorów
Bezpieczeństwo mieszkańców
Li Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej (place, miejsca spotkań, budynki)
Poprawa dostępu do usług publicznych (np. opieki zdrowotnej, opieki dla osób starszych)
Poprawa jakości edukacji, modernizacja i doposażenie szkół i przedszkoli
fl Zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii społecznych
. 0 Budowa nowych i/lub modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych
Poprawa oferty spędzania wolnego czasu i rozwój obiektów sportu, rekreacji, kultury, rozrywki
'D Inne (jakie?)

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety!

