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Szanowni Państwo!

Przekazujemy w Wasze ręce drugi numer biuletynu raportującego proces powstawania Gminnego Programu Rewi-
talizacji Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022. Pragniemy przypomnieć, że Brzesko ma już doświadczenia związane z re-
witalizacją. W latach 2008 – 2015 przy dotacji ponad 3,5 mln zł z funduszy europejskich odnowiono brzeski rynek wraz 
z otoczeniem. Dziś forma rynku nawiązuje do tej z początków XX wieku. 

Lata 2008 – 2015 obfitowały w wiele przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Inwestycje związane odnową obiektów zdegra-
dowanych pochłonęły ponad 124 mln zł, z czego ponad 80 milionów pochodziło z budżetu gminy Brzesko.
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Stopnień realizacji procesu rewitalizacji:

1) Zakończono badanie społeczne mieszkańców w zakresie poprawy (rewitalizacji) wybranych (tzw. proble-
mowych) obszarów gminy. 
W  badaniu uczestniczyło 111 respondentów (wypełniono 107 ankiet w  wersji elektronicznej oraz 4 w  wersji 
papierowej). W opracowaniu raport z badania, który będzie dostępny na stronie internetowej www.brzesko.pl 
w zakładce „Rewitalizacja Gminy Brzesko”.

2) Trwa przygotowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji 
Dokument diagnozy wraz z projektem uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru 
rewitalizacji zostanie w. poddany konsultacjom społecznym.

3) Na przełomie sierpnia i września po przyjęciu przez Radę Miejską uchwał dotyczących: 
I. wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 
II. przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

Zaplanowano cykl warsztatów, spacerów studyjnych i  konsultacji dla mieszkańców zmierzających do 
opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 - 2022.



Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. rewitalizacji dostępnymi na stronie www.brzesko.pl w za-
kładce „Rewitalizacja Gminy Brzesko”.

 Na stronie udostępnimy: wyniki badań ankietowych i przeprowadzonych konsultacji, dok. fotograficzną ze spo-
tkań, FAQ, biuletyn informacyjny w form. PDF, ustawa o rewitalizacji, pozyskane lub autorskie teksty inform. – edu-
kacyjne o rewitalizacji, „Dobre praktyki” - opisy przykł. procesów rewitalizacyjnych.

Harmonogram prac związany z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 - 2022

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. rewitalizacji dostępnymi na stronie www.brzesko.pl  w 
zakładce „Rewitalizacja Gminy Brzesko” 

 Na stronie udostępnimy: wyniki badań ankietowych i przeprowadzonych konsultacji, dok. fotograficzną ze 
spotkań, FAQ, biuletyn informacyjny w form. PDF , ustawa o rewitalizacji, pozyskane lub autorskie teksty inform. 
– edukacyjne o rewitalizacji, „Dobre praktyki” - opisy przykł. procesów rewitalizacyjnych. 
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Bieżącego kontakt z mieszkańcami, możliwość zgłaszania uwag, pomysłów dot. rewitalizacji prowadzi Punkt Konsultacyjny 
z siedzibą: 

Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 pokój nr 15, parter

Rafał Najdała- Koordynator ds. rewitalizacji
Kinga Szapel-Zachara-pełnomocnik ds. informacji

Tel./fax 14 68 65 178
e-mail: fundusze@brzesko.pl, fundusze2@brzesko.pl
 

lp. Działania w ramach Etapu Okres realizacji VI XII

Etap 1
Wykonanie diagnozy, badanie społeczne 
mieszkańców w zakresie potrzeb i preferencji 
mieszkańców i delimitacja obszaru rewitalizacji

VI - VII

Etap 2
Konsultacje społeczne projektu uchwały 
dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
oraz obszaru rewitalizacji

VII - VIII

Etap 3
Podjęcie uchwały przez Radę Miejską dotyczącą 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz 
obszaru rewitalizacji 

VIII

Etap 4
Opublikowanie i wejście w życie uchwały o 
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji

IX

Etap 5 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu 
do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

IX

Etap 6 Sporządzenie projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji X

Etap 7 Konsultacje społeczne dokumentu Gminnego 
Programu Rewitalizacji X - XI

Etap 8 Przekazanie dokumentu GPR do zaopiniowana 
przez organy wskazane w Ustawie o rewitalizacji X - XI

Etap 9
Sporządzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania 
na Środowisko lub wystąpienie o odstąpienie od 
opracowania OOŚ

X - XI

Etap 10
Wprowadzenie zmian do projektu GPR wynikające 
z konsultacji i opinii przez organy wskazane w UR, 
wyników naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

XI

Etap 11 Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji XI

Etap 12 Przekazanie GPR do oceny Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego XII

VII VIII IX X XI

Bieżącego kontakt z  mieszkańcami, możliwość zgłaszania uwag, pomysłów dot. rewitalizacji prowadzi Punkt 
Konsultacyjny z siedzibą:

Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 pokój nr 15, parter

Rafał Najdała – Koordynator ds. rewitalizacji
Kinga Szapel-Zachara – Pełnomocnik ds. informacji

Tel./fax 14 68 65 178
e-mail: fundusze@brzesko.pl, fundusze2@brzesko.pl
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