Sławno, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących
projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023

Opracowanie projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023”
poprzedzone zostało organizacją szerokich konsultacji społecznych.
Proces konsultacji podzielono na IV etapy.
W etapie I - w dniach od 13 do 15 grudnia 2016 roku zostały przeprowadzone spotkania
konsultacje w 6 sołectwach mające na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z problematyką
rewitalizacji. Przedstawiona została idea procesu rewitalizacji oraz tworzenia Programu Rewitalizacji
na obszarze Gminy Sławno. Zostały również przedstawione wstępne propozycje zadań
inwestycyjnych oraz innych działań, które mogłyby zostać objęte rewitalizacją. Osoby uczestniczące w
spotkaniach wyrażały swoje opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji
problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań społeczno-gospodarczych. Uczestników
spotkań informowano o planowanym przeprowadzeniu badań ankietowych wśród mieszkańców.
W I etapie konsultacji uczestniczyło łącznie 114 osób.
W etapie II - w dniach od 9 do 18 stycznia 2017 roku w 4 sołectwach odbyły się kolejne
spotkania konsultacyjne. Zostali na nie zaproszeni mieszkańcy byłych osiedli po PGR-ach – każdy
otrzymał zaproszenie do domu. Wójt Gminy Sławno informował uczestników spotkań o możliwości
uzyskania dotacji unijnych na kompleksowy remont i termomodernizację zamieszkałych przez nich
bloków oraz o warunkach ubiegania się o uzyskanie takiego wsparcia. Na zebraniach zostały
przedstawione sposoby i możliwości rejestracji wspólnot oraz ich udziału w procesie rewitalizacji
gminy Sławno.
W II etapie konsultacji uczestniczyło w sumie 116 osób.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy Gminy Sławno wyznaczono obszar zdegradowany
charakteryzujący się negatywnymi zjawiskami w sferach społecznej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej i technicznej. Spośród sołectw stanowiących obszar zdegradowany wskazano te, na
terenie, których nasilenie negatywnych zjawisk jest największe określając je, jako obszar przeznaczony
do rewitalizacji. Zaliczono do niego następujące sołectwa: Bobrowice, Kwasowo, Noskowo,
Pomiłowo, Rzyszczewo, Smardzewo, Stary Kraków i Warszkówko.
W III etapie konsultacji społecznych do każdego gospodarstwa domowego objętego obszarem
rewitalizacji dostarczono ankiety. Pytania ankietowe opracowano dla każdego z sołectw osobno.
Elektroniczne wersje ankiet były dostępne na stronie internetowej Gminy Sławno i w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy, a w razie potrzeby dodatkowe egzemplarze papierowe
udostępniali sołtysi poszczególnych sołectw. W ten sposób każdy pełnoletni mieszkaniec gminy miał
możliwość wyrażenie swojej opinii, wskazania potrzeb oraz przyszłościowych działań, które mogłyby
mieć wpływ na wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego. Etap ten był niezwykle
ważnym, ale również trudnym przedsięwzięciem, bowiem wymagał ogromnego zaangażowania i
dotarcia do każdego mieszkańca na wyznaczonym obszarze rewitalizacji z osobna. Efektem tego

etapu było otrzymanie od 658 gospodarstw 292 wypełnionych ankiety (44,38% całego obszaru). Dzięki
temu na kolejnych etapach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno można
było dokonać posumowania potrzeb, wskazanych problemów, a w konsekwencji wyznaczyć
działania zarówno inwestycyjne jak i nieinwestycyjne.
W etapie IV, przeprowadzonym w dniach 22-27 lutego 2017 roku odbyły się konsultacje w 8
sołectwach wyznaczonych, jako obszar przeznaczony do rewitalizacji. Każdemu dostarczono
zaproszenie do domu, a dodatkowo informacje o spotkaniach konsultacyjnych umieszczono w
lokalnej prasie (Obserwator Lokalny), na gminnej stronie internetowej oraz w formie plakatów na
tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie. Podczas spotkań konsultacyjnych omawiane były projekty
rewitalizacyjne dla poszczególnych sołectw, które ostatecznie uznano za najistotniejsze i umieszczono
je w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023. Zaprezentowano
też mieszkańcom wyniki przeprowadzonych ankiet. Uczestnicy spotkań mieli możliwość zgłaszania
uwag do przedstawionych propozycji projektów.
W tym etapie konsultacji uczestniczyło łącznie 270 osób
Jednym z elementów konsultacji społecznych było powołanie przez Wójta Gminy Sławno
Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, w skład którego weszli radni, sołtysi oraz pracownicy
Urzędu Gminy Sławno. Zadania Zespołu to w szczególności:
1) uczestniczenie w procesie konsultacji społecznych dotyczących opracowywanego Lokalnego
Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023,
2) udział w koordynowaniu wdrażania poszczególnych projektów w całym okresie realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz definiowania celów i kierunków działań procesu
rewitalizacji,
3) udział w monitorowaniu i ocenie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Ostateczna wersja dokumentu został wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy oraz
udostępniona wszystkim zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno
w dniach 29 marca – 5 kwietnia 2017 r.
Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023” został
skonsultowany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, w efekcie czego
dokonano poniższych zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, ze względu na
ich związek z obszarem Natura 2000 i innymi obszarami chronionymi:
1) zrezygnowano z projektu uzupełniającego U-2 pn. „Stworzenie oferty zagospodarowania czasu
wolnego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez budowę infrastruktury aktywnej
rekreacji” dotyczącego obszaru sołectwa Pomiłowo;
2) zrezygnowano z projektu uzupełniającego U-1 „Integracja mieszkańców oraz aktywizacja do
czynnego sportu i rekreacji społeczności rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo na bazie
stworzonego terenu integracyjno-rekreacyjnego wsi”;
3) z projektu uzupełniającego U-2 „Stworzenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych poprzez budowę infrastruktury aktywnej rekreacji” usunięto
zadanie pn. „Budowa stanicy kajakowej na szlaku kajakowym na Wieprzy” dotyczącego obszaru
sołectwa Stary Kraków.
Pozostawienie zadań w projekcie spowodowałoby konieczność sporządzenia strategicznej oceny
oddziaływania dokumentu na środowisko, a tym samym znacząco wydłużyłoby procedurę przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji przez Radę Gminy Sławno.

W terminie wyznaczonym na zgłaszanie uwag, wniosków i opinii, czyli do godz. 15.00
w dniu 5 kwietnia 2017 r. nie wniesiono do projektu LPR żadnych uwag w formie pisemnej.
Na spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w dniu 5 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30
wszystkim zebranym przedstawiono uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie i poinformowano o wprowadzonych w związku z nimi zmianach w dokumencie.
Na wniosek radnej – pani Magdaleny Kiełdanowicz zdecydowano o dokonaniu zmian
w formie przedstawienia istniejącej infrastruktury obszarów rewitalizacji, poprzez jej ujednolicenie
dla każdego z 8 sołectw. Zamiast formy opisowej zastosowano formę tabelaryczną według jednolitego
wzoru.
Przyjęto również od uczestników spotkania uwagi dotyczące błędów stylistycznych,
gramatycznych i tzw. „literówek”.
Zgłoszone uwagi zostały wprowadzone do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Sławno na lata 2016-2023” przed skierowaniem go pod obrady Rady Gminy Sławno.
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