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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 w dalszej części GPR). 

 

Stanowi ona podstawowy proces w trakcie tworzenia i akceptacji Gminnych Programów Rewitalizacji. 

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) w sposób 

jednoznaczny przesądza o zakresie jak i sposobie konsultacji społecznych. 

 

Gmina Biskupice opracowując Gminny Projekt 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 obszarów 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. 

 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie informacji z przebiegu procesu konsultacji społecznych, w 

tym zwłaszcza ze spotkań warsztatowych  dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Biskupice na lata 2016-2020. 

 

2. PRZEDMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Biskupice. Dokument ten w ostatecznym kształcie będzie podstawowym narzędziem realizacji 

procesów rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice, zapewniającym kompleksowość i koordynację 

prowadzonych przez Urząd Gminy działań rewitalizacyjnych w ścisłej korelacji z społecznością lokalną. 

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2.3 ustawy z dnia 

9.10.2015 o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju . 
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3. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Biskupice w dniach od 

19.01.2017 r. do 20.02.2017 r. prowadzone były konsultacje społeczne projektu dokumentu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020. 

 

Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Obwieszczeniem Wójta Gminy Biskupice z dnia 

4.01.2017 r. w sprawie harmonogramu oraz form prowadzonych konsultacji społecznych. 

 

Dodatkowo w dniu 9 luty 2017 w prasie regionalnej pojawiły się informacje dotyczące GPR Gminy 

Biskupice oraz informacja o planowanej debacie publicznej  

 

Konsultacje skierowane były do szerokiego grona interesariuszy rewitalizacji, w tym przede 

wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Biskupice.  

 

Materiały konsultacyjne zostały zamieszczone: 

 na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice pod adresem: 

http://www.biskupice.pl - w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji”, 

 na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 

http://bip.malopolska.pl/ugbiskupice,m,294596,2017.html - w zakładce „Wójt, Obwieszczenia  

i zawiadomienia”, 

Ponadto materiały konsultacyjne dostępne były: 

 w formie papierowej w Urzędzie Gminy Biskupice - w pokoju nr 7 oraz na dzienniku 

podawczym, 

 w trakcie spotkań warsztatowych odbywających się w dniach 1-2.02.2017r. w podobszarach 

rewitalizacji, 

 w trakcie debaty publicznej w dniu 14.02.2017r. w Urzędzie Gminy Biskupice – duża aula na 

parterze. 

 

Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie: 

1.Spotkań warsztatowych – organizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich 

interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostały założenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Biskupice oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 

 

 - w dniu 1.02.2017r. w Zabłociu – Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w 
Zabłociu, Zabłocie 71 – obszar rewitalizacji – teren jednostki Zabłocie 

 - w dniu 1.02.2017r. w Bodzanowie – budynek komunalny w Bodzanowie, Bodzanów 142 
– obszar rewitalizacji – teren jednostki Bodzanów 

 - 2.02.2017r. –w Jawczycach – Świetlica środowiskowa Nasze Światełko, Jawczyce 135 - 
obszar rewitalizacji – teren jednostki Jawczyce 

 - 2.02.2017 – w Biskupicach – budynek OSP, Biskupice 325 - – obszar rewitalizacji – teren 
jednostki Sułów 
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Warsztaty zorganizowane w podobszarach rewitalizacji odbywały się wg następujących założeń: 

 Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu rewitalizacji – nowe podejście do rewitalizacji, 

podstawa prawna, 

 Omówienie form partycypacji społecznej przewidzianych w ramach trwających konsultacji 

dokumentu GPR Gminy Biskupice, 

 Prezentacja elementów Gminnego Programu Rewitalizacji: 

o sfery/wskaźniki/negatywne zjawiska – delimitacja obszaru  

o wizja/cele/kierunki działań  

o wstępna lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 Dyskusja panelowa – w oparciu o modele/narzędzia: dyskusji interaktywnej/metaplan/burzy 

mózgów/ mapy myśli 

2. Papierowej, tj. w postaci zbierania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego 

składającego się z dwóch części A – formularza zgłaszania uwag oraz B – formularza 

zgłoszeniowego propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także opracowanej ankiety w 

celu poznania opinii mieszkańców, jak również pozostałych interesariuszy na temat 

zaproponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w projekcie dokumentu GPR. 

 

3. Debaty publicznej – organizowanej dla obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy 

rewitalizacji Gminy Biskupice – w dniu 14.02.2017 w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice, 

Tomaszkowice 455 – duża aula na parterze 

 

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. 

 

 

 
Ponadto z inicjatywy Wójta Gminy Biskupice w dniu 13.02.2017 r., w siedzibie UG Biskupice 

zorganizowano spotkanie robocze dla sołtysów poświęcone tematom bieżącym. Podczas 
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spotkania poruszono również kwestie dotyczące konsultowanego wówczas projektu dokumentu 

GPR. Omówiono wyniki analiz w poszczególnych sferach (społecznej, przestrzenno-

funkcjonalnej, gospodarczej, środowiskowej i technicznej) potwierdzających występowanie 

koncentracji negatywnych zjawisk na obszarach wskazanych do objęcia programem 

rewitalizacji. Przedstawiono koncepcję dokumentu GPR oraz wstępną listę planowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Spotkanie stało się również okazją do zaproszenia sołtysów do 

wzięcia udziału w trwających konsultacjach (w tym do pojawienia się na debacie publicznej, 

podczas której szczegółowo omówiono założenia GPR) oraz rozpowszechnienia informacji 

wśród społeczności lokalnej w poszczególnych miejscowościach nt. podejmowanych działań. 

 
Uwagi i opinie do dokumentu GPR Gminy Biskupice można było zgłaszać poprzez formularz zgłaszania 

uwag możliwy do pobrania na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej Gminy Biskupice (http://www.biskupice.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji”).  

Formularz zgłaszania uwag można było również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Biskupice w godzinach pracy Urzędu.  

Uzupełniony formularz zgłaszania uwag można było dostarczyć w terminie do 20.02.2017r. do Urzędu 

Gminy Biskupice drogą korespondencyjną (Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka) lub droga 

elektroniczną na adres: ug@biskupice.pl, lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu 

Gminy Biskupice. 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 na 

podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Biskupice 

(http://www.biskupice.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji”).  

Ankietę można było również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Biskupice  

w godzinach pracy Urzędu. Uzupełnioną ankietę można było dostarczyć w terminie do 20.02.2017r. 

do Urzędu Gminy Biskupice drogą korespondencyjną (Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka) lub 

droga elektroniczną na adres: ug@biskupice.pl lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu 

Gminy Biskupice.  

 

 

Podsumowanie spotkań warsztatowych  

 

Spotkania warsztatowe stanowiły jedną z możliwych form aktywnego udziału szerokiego grona 

interesariuszy w ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020.  

Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych poprzez obwieszczenie, 

informacje zamieszczone na stronie internetowej UG oraz stronie BIP, plakaty na tablicach 

ogłoszeniowych w podobszarach rewitalizacji, ulotki rozdystrybuowane w obiektach 

użyteczności publicznej, w tym szczególnie zlokalizowanych na podobszarach rewitalizacji).  
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Ogółem w spotkaniach wzięło udział 41 interesariuszy rewitalizacji, reprezentowanych głównie 

przez mieszkańców oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Spotkanie prowadzili 

przedstawiciele Wykonawcy. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Urzędu Gminy 

Biskupice.  

 

Podobszar Zabłocie 

W warsztacie rewitalizacyjnym wzięło 11 osób  – lista obecności załącznik nr 3. 

Przedstawiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji został odebrany pozytywnie. 

Przedstawiciele wykonawcy przy udziale pracowników Gminy Biskupice szczegółowo informowali o 

Programie, zasadach przyświecających jego realizacji. Pytania koncentrowały się na sposobie 

wyznaczenia obszaru (podobszaru) rewitalizacji i zidentyfikowanych problemach sfer 

diagnostycznych. 

Mieszkańcy (interesariusze) koncentrowali się na zakresie potencjalnych projektów oddziałujących na 

podobszar rewitalizacji Zabłocie oraz wskazywali konkretne zadania/projekty, które powinny ich 

zdaniem zostać zrealizowane w celu osiągnięcia założonych celów GPR Gminy Biskupice. 

Zaproponowano uzupełnienie GPR o następujące przedsięwzięcia (ułożone od najważniejszego): 

 Zmiana sposobu wykorzystania świetlicy - popołudniowa oferta dla seniorów 
obecnie świetlica środowiskowa wykorzystywana jest w ograniczonym zakresie, głównie 
przez dzieci i uczniów szkoły podstawowej. Istotnym problemem są godziny jej otwarcia, 
które wykluczają możliwość jej szerszego wykorzystania. Propozycja ma na celu 
uatrakcyjnienie oferty oraz skierowanie jej także do osób dorosłych przede wszystkim 
seniorów. Propozycja ma także na celu stworzenie rzeczywistego centrum – miejsca w 
którym koncentrować się będzie aktywność i integracja lokalnej społeczności. 

 Oznakowanie przysiółków 
na terenie podobszaru Zabłocie podkreślano, że oznakowanie przysiółków przyczyni się do 
zachowania tradycji, walorów kulturowych oraz do poprawy lokalizacji obiektów 
turystycznych. Ponadto ułatwi to poruszanie się po terenie przede wszystkim osobom 
przyjezdnym.  

 Budowa boiska sportowego 
mieszkańcy podobszaru Zabłocie wskazywali jako jeden z problemów obniżających jakość 
życia na tym terenie brak miejsc do aktywnego uprawiania sportu i rekreacji w szczególności 
dla uczniów i młodzieży. Proponowali budowę nowego boiska sportowego wraz z zapleczem 
technicznym. 

 Internet szerokopasmowy 
dostęp do szybkiej i skutecznej komunikacji elektronicznej jest jednym z podstawowych 
wymogów cywilizacyjnych. Na terenie podobszaru Zabłocie występują istotne problemy w 
zakresie dostępu do komunikacji cyfrowej. Uniemożliwia to dostęp do szybkiej i skutecznej 
informacji oraz np. administracji, bankowości elektronicznej, zakupów on-line prowadząc tym 
samym do wykluczenia cyfrowego.  

 Połączenia do Krakowa – komunikacja 
istotnym obszarem kryzysowym jest komunikacja publiczna. Na terenie podobszaru 
mieszkańcy mają utrudnioną możliwość przemieszczania się komunikacją zbiorową 
szczególnie z stolicą regionu Krakowem. Częstotliwość kursów jest niska ponadto brak jest 
dostępu dla osób niepełnosprawnych, matek z wózkami itp. 
 

 

Przedstawiciele wykonawcy i pracownicy Gminy informowali i zachęcali do składania uwag/ankiet na 

dostępnych formularzach (gmina/strona internetowa/warsztaty) 
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Podobszar Bodzanów  

W warsztacie rewitalizacyjnym wzięło 4 osoby – lista obecności załącznik nr 3.  

Przedstawiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji został odebrany pozytywnie. 

Przedstawiciele wykonawcy przy udziale pracowników Gminy Biskupice szczegółowo informowali o 

Programie, zasadach przyświecających jego realizacji. Pytania koncentrowały się na sposobie 

wyznaczenia obszaru (podobszaru) rewitalizacji i zidentyfikowanych problemach sfer 

diagnostycznych. 

Mieszkańcy (interesariusze) koncentrowali się na zakresie potencjalnych projektów oddziałujących na 

podobszar rewitalizacji Bodzanowa oraz wskazywali konkretne zadania/projekty, które powinny ich 

zdaniem zostać zrealizowane w celu osiągnięcia założonych celów GPR Gminy Biskupice. 

Dodatkowo dyskusja dotyczyła szczegółów i zakresu proponowanych projektów. 

Zaproponowano uzupełnienie GPR o następujące przedsięwzięcia (ułożone od najważniejszego w 

dół): 

 Wymiana piecy / termomodernizacja - programy wspierające dla mieszkańców  
istotnym problemem podobszaru Bodzanów jest jakość powietrza. Istniejąca stacja 
pomiarowa wielokrotnie wskazywała poziom zanieczyszczenia powietrza przede wszystkim 
pyłami PM10 wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy. Mieszkańcy wskazywali na 
konieczność realizacji programów gminnych w zakresie ograniczenia niskiej emisji. 
Jednocześnie wskazywali by zasady tych programów nie uzależniane były od 
termomodernizacji budynków. Termomodernizacja powinna być programem 
komplementarnym, w sposób szczególny skierowanym do osób o niższych dochodach, tak by 
ograniczyć używanie jako źródła ciepła paliw stałych o niskiej jakość oraz odpadów. 

 Kanalizacja /przydomowe oczyszczalnie 
brak kanalizacji to podstawowy problem cywilizacyjny obszaru. Budowa kanalizacji zbiorczej 
(przysiółki lub miejsca gdzie jest to ekonomicznie nieuzasadnione – budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków) to nie tylko wymierne korzyści dla środowiska – ekologia ale także 
uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych zarówno pod zabudowę mieszkaniową (aglomeracja 
Kraków) jak i przemysłową.  

 Sala gimnastyczna (przedszkole, świetlica) 
mieszkańcy wyrazili pełną aprobatę do przedstawionego przez pracowników gminy projektu 
rozbudowy SP w Bodzanowie (budowa Sali gimnastycznej) wraz z uzupełnieniem jej o 
dodatkowy oddział przedszkolny. Zwrócono uwagę na potrzebę utworzenia bezpiecznych 
miejsc parkingowych przy szkole.  

 Dzienny Dom Seniora 
na terenie podobszaru brak jest kompleksowej oferty dla osób starszych. Istnieje potrzeba 
otworzenia Dziennego Domu Seniora, który świadczył by kompleksowe usługi dla 
mieszkańców (także całej gminy). Kompleksowość – podkreślano – powinna obejmować 
zarówno usługi zdrowotne  i rehabilitacyjne jak i bogatą ofertę kulturowo – rekreacyjną i 
międzypokoleniową.  

 Strefa Aktywności Gospodarczej 
pełna akceptacja dla działań władz publicznych – samorząd gminy w zakresie przygotowania i 
udostępnienia terenów przemysłowych pod inwestycje. Zwracano uwagę na bardzo dobrą 
lokalizację SAG Bodzanów – w szczególności lokalizację, dostępność komunikacyjną jak i 
podniesienie atrakcyjności obszaru. 

Przedstawiciele wykonawcy i pracownicy Gminy informowali i zachęcali do składania uwag/ankiet na 

dostępnych formularzach (gmina/strona internetowa/warsztaty) 
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Podobszar Jawczyce 

W warsztacie rewitalizacyjnym wzięło 21 osób – lista obecności załącznik nr 3. 

Przedstawiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji pierwotnie został odebrany negatywnie. 

Głównymi zarzutami do Programu były: 

- Odniesienie Programu do całej Gminy a powinien być skoncentrowany na Jawczycach 

- brak jakichkolwiek inwestycji na terenie Podobszaru Jawczyce 

 

 Przedstawiciele wykonawcy przy udziale pracowników Gminy Biskupice szczegółowo informowali o 

Programie, zasadach przyświecających jego przygotowaniu. Wyjaśniono dlaczego w projekcie nie 

znalazły się propozycje przedsięwzięć z podobszaru Jawczyce podkreślając, że jest to projekt i m.in. 

warsztaty służą wypracowaniu propozycji przedsięwzięć wspierających procesy rewitalizacji także z 

terenu Jawczyc. 

Po tych wyjaśnianiach osiągnięto konsensus. 

Ponadto pytania dodatkowo koncentrowały się na sposobie wyznaczenia obszaru (podobszaru) 

rewitalizacji i zidentyfikowanych problemach sfer diagnostycznych. 

Mieszkańcy (interesariusze) skupili się na zakresie potencjalnych projektów oddziałujących na 

podobszar rewitalizacji Jawczyceoraz wskazywali konkretne zadania/projekty, które powinny ich 

zdaniem zostać zrealizowane w celu osiągnięcia założonych celów GPR Gminy Biskupice. 

Dodatkowo dyskusja dotyczyła szczegółów i zakresu proponowanych projektów. 

Zaproponowano uzupełnienie GPR o następujące przedsięwzięcia (ułożone od najważniejszego w 

dół): 

 Świetlica / rozbudowa/wyposażenie/granty dzieci/ seniorzy/pl. Zabaw/boisko = zamiennie 
wykup dworu 
Mieszkańcy bardzo stanowczo podkreślali, że istniejący budynek świetlicy środowiskowej jest 
w bardzo słabym stanie technicznym. Materiały użyte do jej budowy nie spełniają 
współczesnych norm jakościowych czy wręcz zagrażają życiu przede wszystkim z uwagi na 
kwestie przeciwpożarowe. Ponadto świetlica posiada jedno pomieszczenie, które musi pełnić 
funkcje magazynowe, zaplecza technicznego jak i miejsca gdzie odbywają się zajęcia. Brak 
jest też zaplecza sanitarnego.  
Zwracano uwagę na potrzebę głębokiej modernizacji świetlicy z uzupełnieniem o dodatkowe 
pomieszczenia. Podkreślano że obecne wyposażenie jest niewystarczające co uniemożliwia 
realizację części zajęć lub/i rozwinięcie oferty w tym skierowanie jej do osób starszych. 
Zwracano uwagę na potrzebę pozyskania dodatkowych funduszy (granty) na realizację zajęć 
dla najmłodszych ale także seniorów.  
Istotnym elementem (kompleksowym) przy modernizacji świetlicy jest budowa placu zabaw 
oraz budowa boiska sportowego wraz z zapleczem. 

 droga Jawczyce  - Surówki 
przysiółek Surówki to część podobszaru, który nie jest skomunikowany utwardzoną drogą 
gminną z pozostała częścią obszaru. Mieszkańcy podkreślali, że mają utrudniony dostęp do 
centrum (muszą nadkładać drogi), łatwiej jest i szybciej jest im się dostać do sąsiedniej 
gminy. Podkreślano że brak drogi niejako odseparowuje przysiółek Surówki od reszty gminy 
skazując go na peryferyzację 

 Chodnik DW  - pod figurkę 
Obecnie od zjazdu z drogi wojewódzkiej (Kraków - Gdów) w kierunku Jawczyce brak jest 
udogodnień umożliwiających bezpieczne poruszanie się mieszkańców (brak 
chodnika/pobocza). Odcinek ten jest bardzo niebezpieczny z uwagi na natężenie ruchu 
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samochodowego i pieszego (przystanek, punkty handlowe, bliskość świetlicy wiejskiej, zjazd z 
drogi wojewódzkiej) oraz ukształtowanie terenu (niebezpieczny zakręt, nachylenie drogi).  

 Kanalizacja + odbudowa chodników+ oczyszczalnie przydomowe 
Na terenie podobszaru brak jest kanalizacji co powoduje że niezaspokojone są podstawowe 
potrzeby cywilizacyjne. Jednocześnie brak kanalizacji obniża w sposób zasadniczy 
atrakcyjność terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Ważnym aspektem 
w tej sprawy jest kwestia ochrony środowiska  

 Świetlica  Surówki – budowa 
Przysiółek Surówki zlokalizowany w podobszarze Jawczyce. Z uwagi na położenie oraz brak 
połączeń komunikacyjnych z centrum funkcjonuje niejako w oderwaniu od reszty Gminy. Na 
tym terenie brak jest dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej. Dlatego też jedną z 
propozycji jest budowa wraz z wyposażeniem świetlicy środowiskowej w której 
koncentrowało by się życie społeczne. Podobnie jak w przypadku rozbudowy świetlicy w 
Jawczycach zgłaszane były potrzeby w zakresie rozbudowania oferty kulturalnej, 
obywatelskiej skierowanej zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób starszych. Podkreślano 
potrzebę pozyskania grantów (funduszy) na realizację zajęć z zakresu edukacji, współpracy 
międzypokoleniowej czy funkcjonowania lokalnych grup i inicjatyw. 

 

Przedstawiciele wykonawcy i pracownicy Gminy informowali i zachęcali do składania uwag/ankiet na 

dostępnych formularzach (gmina/strona internetowa/warsztaty) 

 

Podobszar Sułów 

W warsztacie rewitalizacyjnym wzięło 5 osób – lista obecności załącznik nr 3. 

Przedstawiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji został odebrany pozytywnie. 

Przedstawiciele wykonawcy przy udziale pracowników Gminy Biskupice szczegółowo informowali o 

Programie, zasadach przyświecających jego realizacji. Pytania koncentrowały się na sposobie 

wyznaczenia obszaru (podobszaru) rewitalizacji i zidentyfikowanych problemach sfer 

diagnostycznych. 

Mieszkańcy (interesariusze) koncentrowali się na zakresie potencjalnych projektów oddziałujących na 

podobszar rewitalizacji Sułów oraz wskazywali konkretne zadania/projekty, które powinny ich 

zdaniem zostać zrealizowane w celu osiągnięcia założonych celów GPR Gminy Biskupice. 

Dodatkowo dyskusja dotyczyła szczegółów i zakresu proponowanych projektów. 

Zaproponowano uzupełnienie GPR o następujące przedsięwzięcia (ułożone od najważniejszego w 

dół): 

 Świetlica środowiskowa 
Na podobszar Sułów brak jest zlokalizowanych miejsc/budynków w których realizowane są usługi 

publiczne w tym społeczne. Mieszkańcy w pełni poparli projekt wprowadzony do projektu GPR 

dotyczący budowy świetlicy Przedstawiciele Gminy poinformowali, że w świetlicy zlokalizowany 

będzie znajdował się punkt konsultacyjny dla osób/rodzin uzależnionych od alkoholu. Ma to istotne 

znaczenie z punktu widzenia realizacji zadań gminy, gdyż obecnie na terenie Gminy nie ma takiego 

miejsca. 

Dodatkowo świetlica powinna spełniać także funkcje integracyjne dla społeczności lokalnej  

w tym z usługami/ofertą dla seniorów i młodzieży. Ważnym aspektem przemawiającym za realizacją 

tego zadania jest posiadanie przez gminę własności nieruchomości przeznaczonej na realizację 

zadania.  

 Droga Sułów wieś - Sułów Ryje 
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Infrastruktura drogowa w kontekście podobszaru Sułów zdaniem mieszkańców jest w dużym 
stopniu niezadowalająca. Jakość nawierzchni dróg gminnych oraz brak niektórych odcinków 
dróg. Droga Sułów Wieś – Sułów Ryje jest kluczowym odcinkiem pozwalającym na 
udrożnienie dostępu do centrum gminy – Biskupice  

 Budowa boiska / skatepark 
mieszkańcy podobszaru Sułów wskazywali jako jeden z problemów obniżających jakość życia na tym 

terenie brak miejsc do aktywnego uprawiania sportu i rekreacji w szczególności dla uczniów i 

młodzieży także w zakresie zagospodarowania czasu wolnego. Proponowali budowę nowego boiska 

sportowego wraz z zapleczem technicznym oraz budowę skateparku przeznaczonego dla młodzieży. 

Ważnym argumentem za budową boiska jest fakt, iż na terenie podobszaru brak jest zlokalizowanych 

instytucji publicznych. 

 Budowa wiat przystankowych 
Mieszkańcy wskazywali na stan techniczny a także brak wiat przystankowych. Podkreślano, że duża 

liczba mieszkańców korzysta z połączeń komunikacyjne z ościennymi miejscowościami i gminami 

(Centrum Gminy, Wieliczka, Gdów, Kraków). 

 Punkt widokowy / śćieżka przyrodnicza Bukowiec 
Mieszkańcy proponowali zlokalizowanie punktu widokowego na tzw. Bukowcu (Bukowa Góra) na 

panoramę Beskidu Wyspowego (strona południowa) i Krakowa. 

 Góra Bukowa to cenny przyrodniczo teren gminy (podobszaru) na którym znajdują się 
pozostałości grodziska - wczesnośredniowiecznej warowni. Góra Bukowa jest najdalej na 
północ wysunięta góra w Beskidzie Wyspowym. Wartym podkreślenia są walory 
charakterystycznego drzewostanu – las bukowy. Ścieżka powinna zostać wytyczona i 
oznakowana. 

 Obecnie teren ten jest własnością prywatną – gmina powinna podjąć działania mające na 
celu jego przejęcie (wykup). 

 

Przedstawiciele wykonawcy i pracownicy Gminy informowali i zachęcali do składania uwag/ankiet na 

dostępnych formularzach (gmina/strona internetowa/warsztaty). 

 

Debata rewitalizacyjna – konkluzje 

W debacie rewitalizacyjnej wzięło – lista obecności załącznik nr 3 

Debata koncentrowała się na dwóch obszarach  

1-szy – dopracowanie Wizji GPR – w konsekwencji ściślejsze powiązanie celów/działań 

rewitalizacyjnych z projektami – w szczególności modyfikacji projektów tzw. „miękkich” 

dostosowując je do obszaru rewitalizacji oraz dodatkowo wprowadzenia innych projektów miękkich 

szczególnie odnoszących się do aktywizacji seniorów oraz osób młodych (kontekst wykorzystania 

świetlic). 

2-gi – wprowadzenie do GPR projektów uzupełniających – dodatkowych, z jednej strony 

wypracowanych na warsztatach (pogrupowanie projektów) z drugiej strony wprowadzenie w 

szerszym zakresie projektów miękkich 

Podkreślano znaczenie projektów: 

Miękkich: edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – dodatkowe zajęcia, wsparcie uzdolnionych uczniów – 

zmiana sposobu funkcjonowania świetlic, edukacji ekologicznej, „zagospodarowania” seniorów, 

pomoc społeczna.  
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Infrastrukturalnych: projekty kanalizacyjne, infrastruktura sportowa - rekreacyjna, SAG, 

infrastruktura drogowa, tele-informatyczna.  

Mieszkańcy podkreślali znaczenie projektów rewitalizacyjnych dla wyprowadzania podobszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysu.  

Podkreślano także duże deficyty w infrastrukturze publicznej, które skutkują marginalizacją 

miejscowości, brakiem dostępu do podstawowych usług publicznych. Zwracano uwagę na 

priorytetowe inwestycje takie jak SAG i kanalizacja ale także sportowo-rekreacyjną.  

 

Ponadto przedstawiciele wykonawcy i pracownicy Gminy informowali i zachęcali do składania 

uwag/ankiet na dostępnych formularzach (gmina/strona internetowa/warsztaty) 

Po debacie przedstawiciele Gminy i wykonawcy uczestniczyli w spotkaniach bilateralnych w zakresie 

niewyrażonych w trakcie spotkania wątpliwości/zapytań itp.  

 

Wynikiem prowadzonej debaty sformułowane zostały dodatkowe wnioski: 

- poprawienie dokumentu z uwagi na błędy (stylistyczne, literówki, powtórzenia) 

- formatowanie tabel oraz dostosowanie kolorystyki 

- korekta niektórych sformułowań (np. ekskluzja jednostek itp.) 

- rozbudowania powiązań dokumentu GPR z dokumentami planistycznymi, bądź innymi istotnymi z 

punktu widzenia przyjętych celów w GPR 

- charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

- zasad komplementarności 

- indykatywnych ram finansowych.   
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4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY – UWAGA 

Liczba przekazanych formularzy konsultacyjnych - 8 

 

Numer 

uwagi 
Treść uwagi 

1 

a. Zajęcia/szkolenia dla dzieci szkolnych z terenu objętego Programem z zakresu 
podwyższenia kompetencji szkolnych z zakresu przedmiotów kluczowych w 
programie szkolnym, 

b. Szkolenia oraz informacja z zakresu jakości powietrza dla wszystkich osób z terenu 
objętego Planem,  

c. Aktywizacja i integracja osób z terenów objętych Planem poprzez organizację 
spotkań i imprez plenerowych, 

d. Organizacja cyklicznych imprez sportowych w postaci biegów, wyścigów 
rowerowych, 

Dodatkowo: 

e. Dofinansowanie zakupu pomp ciepła, solarów, wymiana pieców węglowych, 

2 Budowa Sali gimnastycznej w Trąbkach przy szkole podstawowej 

3 

Rozszerzenie działań w zakresie pracy socjalnej poprzez edukację i profilaktykę środowiska 

lokalnego w aspekcie niewydolności opiekuńczo wychowawczej rodziców/opiekunów oraz 

problemów wieku senioralnego  

4 Rozbudowa świetlicy w m. Trąbki sołectwo Zborówek 

5 
Budowa świetlicy w Przebieczanach wraz boiskiem pełnowymiarowym i bieżnią i pełną 

infrastrukturą  

6 Budowa chodników kanalizacji programy dotyczące ochrony powietrza 

7 
Rozbudowa SP w Przebieczanach z/s w Tomaszkowicach 

Świetlica przyszkolną  

8 Pełnowymiarowe boisko wraz z bieżnią 

 

 

 

ANKIETY 

Liczba ankiet - 4 

 

Lp Treść komentarza 

1 Brak żłobka 

2 brak 

3 Brak projektów dot. aktywności ruchowej dzieci i dorosłych 

4 Brak chodników, kanalizacji, palenie odpadami w piecach. 

 Kategoryczne NIE dla placu kościelnego  
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Projekty Miękkie 

 

Zdecydowanie się zgadzam x x x  

Raczej się zgadzam    x 

Nie mam zdania     

Raczej się nie zgadzam     

Zdecydowanie się nie zgadzam     

 

Projekty Twarde 

Zdecydowanie się zgadzam x x x  

Raczej się zgadzam     

Nie mam zdania     

Raczej się nie zgadzam     

Zdecydowanie się nie zgadzam    x 
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5. SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach procesu 

opracowania Gminnego Projektu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice  

W dniach 23.02.2017 oraz 24.02.2017 oraz w dniu 3.03.2017 przeprowadzono proces rozpatrzenia 

uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych.  

Z uwagi na szeroki zakres proponowanych uzupełnień w zakresie propozycji projektów, które 

powinien objąć GPR Gminy Biskupice (jak i z uwagi na rozstrzygnięcia wz rozpatrzonych uwag) 

postanowiono, że projekty zostaną pogrupowane z wyszczególnieniem poszczególnych zadań i 

wprowadzenie ich do projektu GPR Gminy Biskupice. 

Jednocześnie na podstawie przeprowadzonych konsultacji zweryfikowano listę zadań podstawowych 

i listę zadań uzupełniających  

Zespół pod przewodnictwem Wójta Gminy dokonał następujących rozstrzygnięć: 

 

1. Uwagi zgłoszone w formie pisemnej – Internet/dziennik podawczy 
 

 

 

Numer 

uwagi 

Rozpatrzenie uwag 

przez Wójta Gminy 

Komentarz 

1 Pozytywna/Negatywna  a. Projekt rozbudowy gminnej infrastruktury społecznej – w 
zakresie działań miękkich - TAK 

b. Rozszerzenie/uzupełnienie prowadzonych już działań 
edukacyjnych w tym zakresie na terenie Gminy Biskupice 
- NIE 

c. Rozszerzenie/uzupełnienie prowadzonych już działań w 
tym zakresie na terenie Gminy Biskupice - NIE 

d. Rozszerzenie/rozszerzenie prowadzonych już działań w 
tym zakresie na terenie Gminy Biskupice - NIE 

e. Projekt wsparcia wykorzystania przez mieszkańców OZE 

2 Pozytywna Tak  

Projekt rozbudowy infrastruktury sportowo - rekraacyjnej 

3 Pozytywna TAK 

Odrębny projekt GOPS 

4 Pozytywna TAK 

Projekt rozbudowy gminnej infrastruktury społecznej 

5 Pozytywna a- Tak – w zakresie świetlicy środowiskowej - Projekt 
rozbudowy gminnej infrastruktury społecznej 

b- Tak – w zakresie boiska sportowego – Projekt rozbudowy 
gminnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 
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6 Pozytywna a- Tak – w zakresie chodników – Projekt poprawy 
bezpieczeństwa na drogach lokalnych 

b- Tak – w zakresie kanalizacji – Projekt rozbudowy 
kanalizacji w Gminie Biskupice 

c- Tak - Projekt wsparcia wykorzystania przez mieszkańców 
OZE 

7 Pozytywna Tak - Projekt rozbudowy gminnej infrastruktury społecznej 

 

8 Pozytywna Tak - Projekt rozbudowy gminnej infrastruktury sportowo – 

rekreacyjnej 

 

2. W zakresie uzupełnienia GPR o projekty zgłoszone podczas spotkań warsztatowych i debaty 
 
 

 

Nazwa 

Sołectwa 
Projekt 

Rozpatrzenie 

uwag przez 

Wójta Gminy 

Komentarz 

Sułów  

Budowa świetlicy 
środowiskowej  

Pozytywne Projekt rozbudowy gminnej 
infrastruktury społecznej  

Droga Sułów wieś - Sułów Ryje  
Pozytywne Projekt poprawy bezpieczeństwa 

na drogach lokalnych 

Budowa boiska / skatepark 
Pozytywne Projekt rozbudowy infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej  

budowa wiat przystankowych  
Pozytywne Projekt poprawy bezpieczeństwa 

na drogach lokalnych 

punkt widokowy / śćieżka 
przyrodnicza Bukowiec 

Negatywne Brak nieruchomości na cele 
projektowe  
Koncepcja i zakres projektu musi 
zostać uzgodniona z RDOŚ – 
obszary cenne przyrodniczo 

Jawczyce  

Śwetlica / 
rozbudowa/wyposażenie/granty 

dzieci/ seniorzy/pl. 
Zabaw/boisko = zamiennie 

wykup dworu 

Pozytywne/ 

Negatywne 

a. Projekt rozbudowy 
infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej 

b. Projekt rozbudowy 
infrastruktury społecznej 
 
 

W zakresie wykupu tzw. dworu – 
negatywna z uwagi na 
skomplikowane stosunki 
własnościowe  

droga Jawczyce  - Surówki 
Pozytywne Projekt poprawy bezpieczeństwa 

na drogach lokalnych k 

Chodnik DW  - pod figurkę 
Pozytywne Projekt poprawy bezpieczeństwa 

na drogach lokalnych 

Kanalizacja + odbudowa 
chodników+ oczyszczalnie 

przydomowe 

Pozytywne Projekt rozbudowy kanalizacji w 
Gminie Biskupice 
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Świetlica  Surówki - budowa  
Pozytywne Projekt rozbudowy infrastruktury 

społecznej  

Bodzanów  

Wymiana piecy / 
Termomodernizacja - programy 
wspierające dla mieszkańców 

Pozytywne Projekt wsparcia wykorzystania 
przez mieszkańców OZE 

Kanalizacja /przydomowe 
oczyszczalnie 

Pozytywne Projekt rozbudowy kanalizacji w 
Gminie Biskupice 

Sala gimnastyczna (przedszkole, 
świetlica) 

Pozytywne Projekt rozbudowy infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej 

Dzienny Dom Seniora  Pozytywne Odrębny projekt 

SAG Pozytywne Odrębny projekt 

Zabłocie  

Zmiana sposobu wykorzystania 
świetlicy - popołudniowa oferta 

dla seniorów  

Pozytywne Projekt rozbudowy gminnej 
infrastruktury społecznej 

Oznakowanie przysiółków   
Pozytywne Projekt poprawy bezpieczeństwa 

na drogach lokalnych 

Boisko sportowe  
Pozytywne Projekt rozbudowy infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej 

Internet szerokopasmowy  

Pozytywne/Neg

atywny  

Gmina nie posiada realnych 
narzędzi do realizacji 
przedsięwzięcia. Niemniej jednak 
będzie podejmowała działania 
skoncentrowane na wsparciu 
pomysłu 

połączenia do Krakowa - 
komunikacja  

Negatywne Gmina wg obecnego stanu 
prawnego nie posiada realnych 
narzędzi do realizacji 
przedsięwzięcia.  
Niemniej jednak będzie 
podejmowała działania 
skoncentrowane na wsparciu 
pomysłu h 

 

 

Dodatkowo uwagi zgłaszane w formie ustnej podczas spotkań warsztatowych i debaty zostały 

zaakceptowane przez Wójta Gminy Biskupice 

 

Poniżej zaprezentowano zaakceptowane propozycje projektów miękkich – do uzupełnienia w 

ostatecznym dokumencie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice: 

 

Zgodnie z rozpatrzeniem uwag przez Wójta Gminy Biskupice do zakresu przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych został włączony projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. Rozszerzenie 

działań w zakresie pracy socjalnej poprzez edukację i profilaktykę środowiska lokalnego w aspekcie 

niewydolności opiekuńczo wychowawczej rodziców/opiekunów oraz problemów wieku 

senioralnego” zgodnie z przedstawionym formularzem konsultacyjnym nr 3 (wykaz uwag) 
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Zgodnie z rozpatrzeniem uwag przez Wójta Gminy Biskupice w zakresie projektów miękkich 

zawartych w projekcie GPR Gminy Biskupice: 

- w zakresie projektu pn.: „AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” / „PRACA – ROZWÓJ – MOŻLIWOŚCI” / „KLUCZ 

DO AKTYWNOŚCI” – ograniczenie projektu do obszaru Gminy Biskupice – prezentacja efektów na tym 

obszarze. Zakres zmian uzgodniony z wnioskodawcą, ograniczenie do kwoty 200 tys. zł 

- w zakresie projektu pn.: „WIEK BEZ BARIER” / „WIEK NOWYCH MOŻLIWOŚCI” / „WIEK 

EFEKTYWNOŚCI” ” – ograniczenie projektu do obszaru Gminy Biskupice – prezentacja efektów na tym 

obszarze. Zakres zmian uzgodniony z wnioskodawcą, ograniczenie do kwoty 186 tys. zł. 

- w zakresie projektu pn.: „Klucz do samodzielności/ Aktywni – Samodzielni/ Chcę więcej – mogę 

więcej” – projekt wycofany na wniosek wnioskodawcy 

- w zakresie projektu pn.: TWOJA FIRMA – TWÓJ SUKCES” / „START DO BIZNESU” / „MOJA FIRMA – 

MOJA PRZYSZŁOŚĆ!” - ograniczenie projektu do obszaru Gminy Biskupice – prezentacja efektów na 

tym obszarze. Zakres zmian uzgodniony z wnioskodawcą, ograniczenie do kwoty 200 tys zł. Projekt 

uzupełniający  

- w zakresie projektu pn.: Przedszkole CHATKA POLI” / „Przedszkole KRAINA LEONA” / „Przedszkole 

DWOREK ZOSI” – ” – projekt wycofany na wniosek wnioskodawcy 

 

6. SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – 

LISTA PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH 

W wyniku rozpatrzenia zgłoszonych w toku konsultacji społecznych uwag i propozycji modyfikacji 

uległa lista zadań podstawowych i uzupełniających zarówno w zakresie projektów tzw. twardych jak i 

miękkich 

Lista ta prezentuje się następująco: 

 

Projekty podstawowe - twarde 

 

1. Projekt rozbudowy gminnej infrastruktury społecznej – zadanie inwestycyjne – budowa 
budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sułów. 

2. Projekt rozbudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – zadanie inwestycyjne – budowa 
sali gimnastycznej w Bodzanowie. 

3. Projekt rozbudowy gminnej infrastruktury społecznej – zadanie inwestycyjne – rozbudowa 
budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Jawczyce. 

4. Projekt rozbudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – zadanie inwestycyjne – budowa 
boiska sportowego w miejscowości Zabłocie. 

5. Projekt rozbudowy gminnej infrastruktury społecznej – zadanie inwestycyjne – rozbudowa i 
przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach. 

6. Projekt poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych– zadanie inwestycyjne – budowa 
drogi w miejscowości Jawczyce. 

7. Strefa Aktywności Gospodarczej w Gminie Biskupice. 
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8. Projekt poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych– zadanie inwestycyjne – budowa 
drogi w miejscowości Sułów. 

9. Dzienny Dom Seniora w Bodzanowie. 
10. Projekt rozbudowy gminnej infrastruktury społecznej – zadanie inwestycyjne Budowa 

świetlicy w Przebieczanach. 
11. Podniesienie jakości infrastruktury poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 

miejscowości Biskupice . 
 

Projekty uzupełniające twarde: 

 

1. Projekt rozbudowy gminnej infrastruktury społecznej – zadanie inwestycyjne: 

 Rozbudowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Trąbki sołectwo Zborówek 

 Rozbudowa świetlicy środowiskowej w przysiółku Surówki 
 

2. Projekt rozbudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – zadanie inwestycyjne: 

 Budowa Sali gimnastycznej w Trąbkach przy szkole podstawowej 

 Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego wraz z zapleczem infrastrukturalnym w 
Przebieczanach 

 Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego wraz z zapleczem infrastrukturalnym (w tym 
skatepark) w  Sułowie  

 Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego wraz z zapleczem infrastrukturalnym w 
miejscowości Jawczyce 

 

3. Projekt poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych – zadanie inwestycyjne: 

 Zwiększenie finasowania na budowę chodników wzdłuż dróg lokalnych na terenie gminy 

 Budowa wiat przystankowych z oświetleniem na terenie Gminy 

 Oznakowanie przysiółków na terenie Gminy  
 

4. Projekt wsparcia wykorzystania przez mieszkańców OZE - zadanie inwestycyjne: 

 Dofinansowanie zakupów urządzeń ograniczających zużycie energii elektrycznej – tj. pompy 
ciepła, solary, fotowoltaika – OZE 

 Dofinansowanie - wymiany pieców węglowych  

 Dofinansowanie - termomodernizacji budynków mieszkalnych 
 

5. Projekt rozbudowy kanalizacji w Gminie Biskupice: 

 Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalniami przydomowymi w miejscowości Jawczyce 

 Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalniami przydomowymi w miejscowości Bodzanów 
 

 

Projekty podstawowe miękkie 

1. Rozszerzenie działań w zakresie pracy socjalnej poprzez edukację i profilaktykę środowiska 
lokalnego w aspekcie niewydolności opiekuńczo wychowawczej rodziców/opiekunów oraz 
problemów wieku senioralnego 

2. Projekt aktywizacji młodzieży i dorosłych oraz współpracy międzypokoleniowej z 
wykorzystaniem istniejących świetlic środowiskowych  

3. Podniesienie kompetencji szkolnych dzieci i młodzieży  
4. „AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” / „PRACA – ROZWÓJ – MOŻLIWOŚCI” / „KLUCZ DO 

AKTYWNOŚCI” 
5. „WIEK BEZ BARIER” / „WIEK NOWYCH MOŻLIWOŚCI” / „WIEK EFEKTYWNOŚCI” 
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Projekty uzupełniające - miękkie 

6. .: TWOJA FIRMA – TWÓJ SUKCES” / „START DO BIZNESU” / „MOJA FIRMA – MOJA 
PRZYSZŁOŚĆ!” 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR FORMULARZA 

Formularz stanowi odrębny załącznik nr 1 do raportu z konsultacji społecznych  

 

http://www.biskupice.pl/_files/2017/strony_dynamiczne/gpr/formularz_zgloszenia_uwag_Gmina_Bi

skupice-1.pdf 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR ANKIETY 

Ankieta stanowi odrębny załącznik nr 2 do raportu z konsultacji społecznych  

 

http://www.biskupice.pl/_files/2017/strony_dynamiczne/gpr/ankieta_Gmina_Biskupice-1.pdf 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – LISTA OBECNOŚCI 

Lista obecności stanowi odrębny załącznik nr 3 do raportu z konsultacji społecznych 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Dokumentacja fotograficzna z przebiegu warsztatów i debaty publicznej stanowiąca odrębny 

załącznik nr 4 do raportu z konsultacji społecznych.  


