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1. Wprowadzenie

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania 

programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie 

konsultacjom sp

niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

społecznych dotyczących 

na lata 2017

2. Przedmiot 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i oceny mieszkańców Gminy Kłaj na temat 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017

3. Podstawa Prawna

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 5 oraz art. 6 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

4. Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach

1. M

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchom

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i 

towarzystwa budownictwa społecznego;

2. M

3. P

działaln

4. P

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5. J

6. O

 
 

Wprowadzenie

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania 

programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie 

konsultacjom społecznym projektu

niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

społecznych dotyczących 

na lata 2017–2025

Przedmiot 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i oceny mieszkańców Gminy Kłaj na temat 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017

Podstawa Prawna

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 5 oraz art. 6 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchom

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i 

towarzystwa budownictwa społecznego;

Mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność gospodarczą;

Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

Organy władzy publicznej;

Wprowadzenie 

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania 

programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie 

ołecznym projektu

niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

społecznych dotyczących oceny

2025. 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i oceny mieszkańców Gminy Kłaj na temat 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017

Podstawa Prawna

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 5 oraz art. 6 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach

ieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchom

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i 

towarzystwa budownictwa społecznego;

ieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

ość gospodarczą;

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

ednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

rgany władzy publicznej;

Gmina Kłaj 2017

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania 

programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie 

ołecznym projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

oceny projektu 

konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i oceny mieszkańców Gminy Kłaj na temat 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017

Podstawa Prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 5 oraz art. 6 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach

ieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchom

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i 

towarzystwa budownictwa społecznego;

ieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

ość gospodarczą; 

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

ednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

rgany władzy publicznej; 
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Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania 

programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji

niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

projektu Gminnego Pro

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i oceny mieszkańców Gminy Kłaj na temat 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 5 oraz art. 6 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach

ieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchom

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i 

towarzystwa budownictwa społecznego; 

ieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

ednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

Gmina Kłaj 2017 

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania 

programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji

niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i oceny mieszkańców Gminy Kłaj na temat 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 5 oraz art. 6 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach

ieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na 

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i 

ieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

ednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania 

programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji

niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

gramu Rewitalizacji Gminy Kłaj 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i oceny mieszkańców Gminy Kłaj na temat 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017–2025

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 5 oraz art. 6 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777). 

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach

ieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

ościami znajdującymi się na 

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i 

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

ednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania 

programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedmiotem 

niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

gramu Rewitalizacji Gminy Kłaj 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i oceny mieszkańców Gminy Kłaj na temat 

2025. 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach

ieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

ościami znajdującymi się na 

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i 

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

ednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
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Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania 

programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie 

. Przedmiotem 

niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

gramu Rewitalizacji Gminy Kłaj 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i oceny mieszkańców Gminy Kłaj na temat 

ustawy z dnia 9 

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach 

ieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

ościami znajdującymi się na 

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i 

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

odmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 



 
 

7. P

uprawnienia Skarbu Państwa.

5. Termin konsultacji

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 

2017–2025

6. Forma i tryb konsultacji

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 

załącznikami dostępny był na stronie www.klaj.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej

Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kłaju.

 

Przeprowadzono następując

• Zbieranie uwag w postaci:

7. Przebieg konsultacji

Konsultacje  społeczne projektu 

2025 pozwoliły dokona

 
 

Podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin konsultacji

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 

2025 odbywały się w dniach od 20 lutego 2017 roku do 

Forma i tryb konsultacji

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 

załącznikami dostępny był na stronie www.klaj.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej

Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kłaju.

Przeprowadzono następując

Zbieranie uwag w postaci:

� papierowej (dostarczenie na adres: Gmina Kłaj, 32

dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Kłaj na lata 2017 

� elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można 

wysłać na adres:

� zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji Gminy Kłaj,  

� badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej 

https://gprklaj.ankietka.pl/.

Przebieg konsultacji

Konsultacje  społeczne projektu 

pozwoliły dokona

, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin konsultacji

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 

odbywały się w dniach od 20 lutego 2017 roku do 

Forma i tryb konsultacji

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 

załącznikami dostępny był na stronie www.klaj.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej http://bip.malopolska.p

Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kłaju.

Przeprowadzono następując

Zbieranie uwag w postaci:

papierowej (dostarczenie na adres: Gmina Kłaj, 32

dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Kłaj na lata 2017 

elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można 

wysłać na adres:

zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji Gminy Kłaj,  

badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej 

https://gprklaj.ankietka.pl/.

Przebieg konsultacji

Konsultacje  społeczne projektu 

pozwoliły dokonać oceny stopnia jego 

Gmina Kłaj 2017

, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

Termin konsultacji 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 

odbywały się w dniach od 20 lutego 2017 roku do 

Forma i tryb konsultacji 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 

załącznikami dostępny był na stronie www.klaj.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu 

http://bip.malopolska.p

Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kłaju.

Przeprowadzono następującą formę konsultacji społecznych:

Zbieranie uwag w postaci: 

papierowej (dostarczenie na adres: Gmina Kłaj, 32

dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Kłaj na lata 2017 – 2025),

elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można 

wysłać na adres: inwestycje@klaj.pl),

zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji Gminy Kłaj,  

badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej 

https://gprklaj.ankietka.pl/.

Przebieg konsultacji 

Konsultacje  społeczne projektu Gminnego 

 oceny stopnia jego 

Gmina Kłaj 2017

, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 

odbywały się w dniach od 20 lutego 2017 roku do 

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 

załącznikami dostępny był na stronie www.klaj.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu 

http://bip.malopolska.pl/ugklaj/Article/id,240904.html

Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kłaju. 

konsultacji społecznych:

papierowej (dostarczenie na adres: Gmina Kłaj, 32

dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

), 

elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można 

inwestycje@klaj.pl),

zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji Gminy Kłaj,  

badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej 

https://gprklaj.ankietka.pl/. 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017

 oceny stopnia jego akceptacji

Gmina Kłaj 2017 

, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 

odbywały się w dniach od 20 lutego 2017 roku do 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 

załącznikami dostępny był na stronie www.klaj.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu 

l/ugklaj/Article/id,240904.html

konsultacji społecznych:

papierowej (dostarczenie na adres: Gmina Kłaj, 32

dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można 

inwestycje@klaj.pl), 

zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji Gminy Kłaj,  

badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej 

Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017

akceptacji przez interesariuszy.

, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 

odbywały się w dniach od 20 lutego 2017 roku do dnia 22 marca 2017 roku.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 

załącznikami dostępny był na stronie www.klaj.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu 

l/ugklaj/Article/id,240904.html

konsultacji społecznych: 

papierowej (dostarczenie na adres: Gmina Kłaj, 32-015 Kłaj, Kłaj 655, z 

dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można 

zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji Gminy Kłaj,  

badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej 

Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017

nteresariuszy.

, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 

dnia 22 marca 2017 roku.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 – 2025 

załącznikami dostępny był na stronie www.klaj.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu 

l/ugklaj/Article/id,240904.html 

015 Kłaj, Kłaj 655, z 

dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można 

zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji Gminy Kłaj,  

badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej 

Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017

nteresariuszy. 
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, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 

dnia 22 marca 2017 roku. 

 wraz z 

załącznikami dostępny był na stronie www.klaj.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu 

 oraz w 

015 Kłaj, Kłaj 655, z 

dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można 

zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji Gminy Kłaj,   

badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej 

Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017-



 
 

8. Uwagi ustne

W Referacie Inwestycji Gminy Kłaj 

uwaga-

bądź telefonicznej

9. Uwagi złożone elektronicznie

Na adres: inwestycje@klaj.pl nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie elektronicznej.

10. Uwagi złożone w f

Na adres Urzędu Gminy Kłaj nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie papierowej.

11. Wyniki badania ankietowego

W ramach konsultacji społecznych dotyczących oceny projektu Gminnego

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

(ang. Computer

pomocy strony www) tj. metodą zbierania informacji, w której respondent jest proszony 

o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

 

W badaniu wziął udział wyłącznie jeden respondent.

 

Ankietowani, w celu

podanie płci i wieku.

mężczyzną w przedziale wieku od 26 do 35 

Kłaj. 

 

 
 

Uwagi ustne

W Referacie Inwestycji Gminy Kłaj 

- mieszkańcy Gminy Kłaj oraz i

bądź telefonicznej

Uwagi złożone elektronicznie

Na adres: inwestycje@klaj.pl nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie elektronicznej.

Uwagi złożone w f

Na adres Urzędu Gminy Kłaj nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie papierowej.

Wyniki badania ankietowego

W ramach konsultacji społecznych dotyczących oceny projektu Gminnego

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

(ang. Computer-Assisted Web Interview

pomocy strony www) tj. metodą zbierania informacji, w której respondent jest proszony 

pełnienie ankiety w formie elektronicznej.

W badaniu wziął udział wyłącznie jeden respondent.

Ankietowani, w celu

podanie płci i wieku.

mężczyzną w przedziale wieku od 26 do 35 

Uwagi ustne 

W Referacie Inwestycji Gminy Kłaj 

mieszkańcy Gminy Kłaj oraz i

bądź telefonicznej. 

Uwagi złożone elektronicznie

Na adres: inwestycje@klaj.pl nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie elektronicznej.

Uwagi złożone w f

Na adres Urzędu Gminy Kłaj nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie papierowej.

Wyniki badania ankietowego

W ramach konsultacji społecznych dotyczących oceny projektu Gminnego

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

Assisted Web Interview

pomocy strony www) tj. metodą zbierania informacji, w której respondent jest proszony 

pełnienie ankiety w formie elektronicznej.

W badaniu wziął udział wyłącznie jeden respondent.

Ankietowani, w celu określenia ich ogólnego profilu społecznego byli poproszeni o 

podanie płci i wieku. Osoba, która skorzystała z tej formy konsultacji społecz

mężczyzną w przedziale wieku od 26 do 35 

Gmina Kłaj 2017

W Referacie Inwestycji Gminy Kłaj w Urzędzie G

mieszkańcy Gminy Kłaj oraz i

Uwagi złożone elektronicznie

Na adres: inwestycje@klaj.pl nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie elektronicznej.

Uwagi złożone w formie papierowej

Na adres Urzędu Gminy Kłaj nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie papierowej.

Wyniki badania ankietowego

W ramach konsultacji społecznych dotyczących oceny projektu Gminnego

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

Assisted Web Interview

pomocy strony www) tj. metodą zbierania informacji, w której respondent jest proszony 

pełnienie ankiety w formie elektronicznej.

W badaniu wziął udział wyłącznie jeden respondent.

określenia ich ogólnego profilu społecznego byli poproszeni o 

Osoba, która skorzystała z tej formy konsultacji społecz

mężczyzną w przedziale wieku od 26 do 35 

Gmina Kłaj 2017

w Urzędzie G

mieszkańcy Gminy Kłaj oraz interesariusze nie zgłosili uwag w formie ustnej

Uwagi złożone elektronicznie 

Na adres: inwestycje@klaj.pl nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie elektronicznej.

ormie papierowej

Na adres Urzędu Gminy Kłaj nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie papierowej.

Wyniki badania ankietowego 

W ramach konsultacji społecznych dotyczących oceny projektu Gminnego

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017-2025 przeprowadzono ankietę metodą CAWI 

Assisted Web Interview- wspomagany komputerowo wywiad przy 

pomocy strony www) tj. metodą zbierania informacji, w której respondent jest proszony 

pełnienie ankiety w formie elektronicznej. 

W badaniu wziął udział wyłącznie jeden respondent.

określenia ich ogólnego profilu społecznego byli poproszeni o 

Osoba, która skorzystała z tej formy konsultacji społecz

mężczyzną w przedziale wieku od 26 do 35 lat. Respondent ten był mieszkańcem wsi 

Gmina Kłaj 2017 

w Urzędzie Gminy nie została zgłoszona żadna 

iusze nie zgłosili uwag w formie ustnej

Na adres: inwestycje@klaj.pl nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie elektronicznej.

ormie papierowej 

Na adres Urzędu Gminy Kłaj nie został wysłany żaden formularz

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie papierowej.

 

W ramach konsultacji społecznych dotyczących oceny projektu Gminnego

przeprowadzono ankietę metodą CAWI 

wspomagany komputerowo wywiad przy 

pomocy strony www) tj. metodą zbierania informacji, w której respondent jest proszony 

W badaniu wziął udział wyłącznie jeden respondent. 

określenia ich ogólnego profilu społecznego byli poproszeni o 

Osoba, która skorzystała z tej formy konsultacji społecz

lat. Respondent ten był mieszkańcem wsi 

nie została zgłoszona żadna 

iusze nie zgłosili uwag w formie ustnej

Na adres: inwestycje@klaj.pl nie został wysłany żaden formularz- mieszkańcy Gminy 

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie elektronicznej. 

 

Na adres Urzędu Gminy Kłaj nie został wysłany żaden formularz- mieszkańcy Gminy 

Kłaj oraz Interesariusze nie zgłosili uwag w formie papierowej. 

W ramach konsultacji społecznych dotyczących oceny projektu Gminnego

przeprowadzono ankietę metodą CAWI 

wspomagany komputerowo wywiad przy 

pomocy strony www) tj. metodą zbierania informacji, w której respondent jest proszony 

określenia ich ogólnego profilu społecznego byli poproszeni o 

Osoba, która skorzystała z tej formy konsultacji społecz

lat. Respondent ten był mieszkańcem wsi 

nie została zgłoszona żadna 

iusze nie zgłosili uwag w formie ustnej

mieszkańcy Gminy 

mieszkańcy Gminy 

W ramach konsultacji społecznych dotyczących oceny projektu Gminnego Programu 

przeprowadzono ankietę metodą CAWI 

wspomagany komputerowo wywiad przy 

pomocy strony www) tj. metodą zbierania informacji, w której respondent jest proszony 

określenia ich ogólnego profilu społecznego byli poproszeni o 

Osoba, która skorzystała z tej formy konsultacji społecznych była 

lat. Respondent ten był mieszkańcem wsi 
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nie została zgłoszona żadna 

iusze nie zgłosili uwag w formie ustnej 

mieszkańcy Gminy 

mieszkańcy Gminy 

Programu 

przeprowadzono ankietę metodą CAWI 

wspomagany komputerowo wywiad przy 

pomocy strony www) tj. metodą zbierania informacji, w której respondent jest proszony 

określenia ich ogólnego profilu społecznego byli poproszeni o 

nych była 

lat. Respondent ten był mieszkańcem wsi 



 
 

Respondent 

Kłaj na lata 2017

odpowiedział twierdząco.

 

Elementem

w dokumencie k

możliwością ewentualnego poszerzenia działalności o kursy lokomotywą i wagonami w 

przyszłości. 

Gminie Rewal.

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

 

Zdaniem ankietowanego, w planie tym brakuje jednakże informacji o zapotrzebowaniu 

na basen sportowo

 

Respondent:

Moim zdaniem brakuje wzmianki na temat basenu sportowo rekreacyjnego 

potrzebnego u nas w Gminie.

 

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanego na pytanie na co warto byłoby dodatkowo 

zwrócić uwagę

2017 – 

innych sołectw 

rozwiązaniem byłoby 

dowozowego

 
 

Respondent zapytany został, czy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Kłaj na lata 2017

dpowiedział twierdząco.

Elementem programu, który został najlepiej odebrany 

w dokumencie k

możliwością ewentualnego poszerzenia działalności o kursy lokomotywą i wagonami w 

przyszłości. Jak zauważył ankietowany, podobne przedsięwzięcie odniosło sukces 

Gminie Rewal. Respondent nie ws

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

Zdaniem ankietowanego, w planie tym brakuje jednakże informacji o zapotrzebowaniu 

na basen sportowo

Respondent: 

Moim zdaniem brakuje wzmianki na temat basenu sportowo rekreacyjnego 

potrzebnego u nas w Gminie.

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanego na pytanie na co warto byłoby dodatkowo 

zwrócić uwagę w projekcie Gminnego Programu

 2025, Respondent wskazał na 

innych sołectw 

rozwiązaniem byłoby 

dowozowego) do stacji w Kłaju 

zapytany został, czy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Kłaj na lata 2017-2025 spełnia jego oczekiwania

dpowiedział twierdząco. 

programu, który został najlepiej odebrany 

w dokumencie kwestia zagospodarowania infrastruktury kolejki wąskotorowej z 

możliwością ewentualnego poszerzenia działalności o kursy lokomotywą i wagonami w 

Jak zauważył ankietowany, podobne przedsięwzięcie odniosło sukces 

Respondent nie ws

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

Zdaniem ankietowanego, w planie tym brakuje jednakże informacji o zapotrzebowaniu 

na basen sportowo-rekreacyjny na terenie G

Moim zdaniem brakuje wzmianki na temat basenu sportowo rekreacyjnego 

potrzebnego u nas w Gminie. 

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanego na pytanie na co warto byłoby dodatkowo 

w projekcie Gminnego Programu

, Respondent wskazał na 

innych sołectw gminy do 

rozwiązaniem byłoby stworzenie wewnętrzneg

do stacji w Kłaju 

Gmina Kłaj 2017

zapytany został, czy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

2025 spełnia jego oczekiwania

programu, który został najlepiej odebrany 

westia zagospodarowania infrastruktury kolejki wąskotorowej z 

możliwością ewentualnego poszerzenia działalności o kursy lokomotywą i wagonami w 

Jak zauważył ankietowany, podobne przedsięwzięcie odniosło sukces 

Respondent nie wskazał na żaden element planu 

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

Zdaniem ankietowanego, w planie tym brakuje jednakże informacji o zapotrzebowaniu 

rekreacyjny na terenie G

Moim zdaniem brakuje wzmianki na temat basenu sportowo rekreacyjnego 

 

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanego na pytanie na co warto byłoby dodatkowo 

w projekcie Gminnego Programu

, Respondent wskazał na 

miny do komunikacji kolejowej. Zdaniem uczestnika ankiety 

stworzenie wewnętrzneg

do stacji w Kłaju oraz Szarowie.

Gmina Kłaj 2017

zapytany został, czy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

2025 spełnia jego oczekiwania

programu, który został najlepiej odebrany 

westia zagospodarowania infrastruktury kolejki wąskotorowej z 

możliwością ewentualnego poszerzenia działalności o kursy lokomotywą i wagonami w 

Jak zauważył ankietowany, podobne przedsięwzięcie odniosło sukces 

kazał na żaden element planu 

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017-2025, który nie spełniłby jego oczekiwań.

Zdaniem ankietowanego, w planie tym brakuje jednakże informacji o zapotrzebowaniu 

rekreacyjny na terenie Gminy Kłaj.

Moim zdaniem brakuje wzmianki na temat basenu sportowo rekreacyjnego 

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanego na pytanie na co warto byłoby dodatkowo 

w projekcie Gminnego Programu

, Respondent wskazał na możliwość ulepszenia 

komunikacji kolejowej. Zdaniem uczestnika ankiety 

stworzenie wewnętrznego gminnego środka komu

oraz Szarowie. 

Gmina Kłaj 2017 

zapytany został, czy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

2025 spełnia jego oczekiwania- na pytanie to ankietowany 

programu, który został najlepiej odebrany przez Respondenta była

westia zagospodarowania infrastruktury kolejki wąskotorowej z 

możliwością ewentualnego poszerzenia działalności o kursy lokomotywą i wagonami w 

Jak zauważył ankietowany, podobne przedsięwzięcie odniosło sukces 

kazał na żaden element planu 

, który nie spełniłby jego oczekiwań.

Zdaniem ankietowanego, w planie tym brakuje jednakże informacji o zapotrzebowaniu 

miny Kłaj. 

Moim zdaniem brakuje wzmianki na temat basenu sportowo rekreacyjnego 

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanego na pytanie na co warto byłoby dodatkowo 

w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 

możliwość ulepszenia 

komunikacji kolejowej. Zdaniem uczestnika ankiety 

o gminnego środka komu

 

zapytany został, czy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

na pytanie to ankietowany 

przez Respondenta była

westia zagospodarowania infrastruktury kolejki wąskotorowej z 

możliwością ewentualnego poszerzenia działalności o kursy lokomotywą i wagonami w 

Jak zauważył ankietowany, podobne przedsięwzięcie odniosło sukces 

kazał na żaden element planu Gminnego Programu 

, który nie spełniłby jego oczekiwań.

Zdaniem ankietowanego, w planie tym brakuje jednakże informacji o zapotrzebowaniu 

Moim zdaniem brakuje wzmianki na temat basenu sportowo rekreacyjnego 

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanego na pytanie na co warto byłoby dodatkowo 

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 

możliwość ulepszenia dostępności mieszkańców 

komunikacji kolejowej. Zdaniem uczestnika ankiety 

o gminnego środka komu

zapytany został, czy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

na pytanie to ankietowany 

przez Respondenta była zawarta 

westia zagospodarowania infrastruktury kolejki wąskotorowej z 

możliwością ewentualnego poszerzenia działalności o kursy lokomotywą i wagonami w 

Jak zauważył ankietowany, podobne przedsięwzięcie odniosło sukces 

Gminnego Programu 

, który nie spełniłby jego oczekiwań.

Zdaniem ankietowanego, w planie tym brakuje jednakże informacji o zapotrzebowaniu 

Moim zdaniem brakuje wzmianki na temat basenu sportowo rekreacyjnego - tak bardzo 

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanego na pytanie na co warto byłoby dodatkowo 

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 

dostępności mieszkańców 

komunikacji kolejowej. Zdaniem uczestnika ankiety 

o gminnego środka komunikacji (
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zapytany został, czy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

na pytanie to ankietowany 

zawarta 

westia zagospodarowania infrastruktury kolejki wąskotorowej z 

możliwością ewentualnego poszerzenia działalności o kursy lokomotywą i wagonami w 

Jak zauważył ankietowany, podobne przedsięwzięcie odniosło sukces w 

Gminnego Programu 

, który nie spełniłby jego oczekiwań. 

Zdaniem ankietowanego, w planie tym brakuje jednakże informacji o zapotrzebowaniu 

tak bardzo 

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanego na pytanie na co warto byłoby dodatkowo 

Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 

dostępności mieszkańców 

komunikacji kolejowej. Zdaniem uczestnika ankiety 

nikacji (tzw. 



 
 

12. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych

podsumowanie

Na etapie konsultacji społecznych dotycz

Programu Rewitaliza

Interesariuszy nie skorzystano z mo

elektronicznej. W badaniu ankietowym dost

mieszkaniec gminy. Zgodnie z udzie

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

Dodał on, 

planie Programu Rewitalizacji znale

mieszkań

 
 

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych

podsumowanie

Na etapie konsultacji społecznych dotycz

Programu Rewitaliza

Interesariuszy nie skorzystano z mo

elektronicznej. W badaniu ankietowym dost

mieszkaniec gminy. Zgodnie z udzie

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

Dodał on, że warto zwróci

planie Programu Rewitalizacji znale

mieszkańców na basen rekreacyjn

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych

podsumowanie 

Na etapie konsultacji społecznych dotycz

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na 

Interesariuszy nie skorzystano z mo

elektronicznej. W badaniu ankietowym dost

mieszkaniec gminy. Zgodnie z udzie

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

e warto zwrócić uwag

planie Programu Rewitalizacji znale

ców na basen rekreacyjn

Gmina Kłaj 2017

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych

Na etapie konsultacji społecznych dotyczą

cji dla Gminy Kłaj na 

Interesariuszy nie skorzystano z możliwoś

elektronicznej. W badaniu ankietowym dost

mieszkaniec gminy. Zgodnie z udzielanymi przez niego odpowiedziami, plan

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

ć uwagę na sytuacj

planie Programu Rewitalizacji znaleźć

ców na basen rekreacyjno-sportowy.

Gmina Kłaj 2017

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych

Na etapie konsultacji społecznych dotyczących oceny stopnia 

cji dla Gminy Kłaj na lata 2017

żliwości zgłaszania uwag w formie ustnej, pisemnej oraz 

elektronicznej. W badaniu ankietowym dostępnym drog

lanymi przez niego odpowiedziami, plan

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017

 na sytuację transportu kolejowego na terenie gminy, a w 

planie Programu Rewitalizacji znaleźć mogłoby si

sportowy. 

Gmina Kłaj 2017 

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych

cych oceny stopnia 

lata 2017– 2025 przez mieszka

ci zgłaszania uwag w formie ustnej, pisemnej oraz 

pnym drogą internetow

lanymi przez niego odpowiedziami, plan

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017– 2025 spełnił oczekiwania mieszka

 transportu kolejowego na terenie gminy, a w 

 mogłoby się odniesienie do zapotrzebowania 

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych

cych oceny stopnia akceptacji projektu

przez mieszkań

ci zgłaszania uwag w formie ustnej, pisemnej oraz 

ą internetową wzi

lanymi przez niego odpowiedziami, plan

spełnił oczekiwania mieszka

 transportu kolejowego na terenie gminy, a w 

 odniesienie do zapotrzebowania 

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych

projektu Gminnego 

przez mieszkańców Gminy 

ci zgłaszania uwag w formie ustnej, pisemnej oraz 

ą wziął udział jeden 

lanymi przez niego odpowiedziami, plan Gminnego 

spełnił oczekiwania mieszka

 transportu kolejowego na terenie gminy, a w 

 odniesienie do zapotrzebowania 
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Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych- 

Gminnego 

miny Kłaj i 

ci zgłaszania uwag w formie ustnej, pisemnej oraz 

ł udział jeden 

Gminnego 

spełnił oczekiwania mieszkańca. 

 transportu kolejowego na terenie gminy, a w 

 odniesienie do zapotrzebowania 



 
 

Załącznik

 
 

Załącznik 1 Obwieszczenie Burmistrza1 Obwieszczenie Burmistrza

Gmina Kłaj 2017

1 Obwieszczenie Burmistrza

Gmina Kłaj 2017

1 Obwieszczenie Burmistrza

Gmina Kłaj 2017 

1 Obwieszczenie Burmistrza 

 

8 
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