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REWITALIZACJA 

Trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Bukowsko na lata 2017-
2023. Program rewitalizacji będzie nowym dokumentem opracowanym na podstawie ustawy  
o samorządzie gminnym, w oparciu o wyznaczone kryteria zawarte w Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 r. Program Rewitalizacji musi 
uzyskać pozytywną ocenę Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. 

Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem, który pozwoli sięgnąć po środki 
na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej. Prace nad dokumentem 
są też okazją do wspólnej refleksji – co w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej jest pilnego do zrealizowania.  

Obecnie prowadzony jest etap diagnostyczny, który obejmuje analizę problemów społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych oraz infrastrukturalnych.. Zbierane do analizy są dane 
statystyczne, a także prowadzone jest badanie w formie ankiety przeprowadzonych wśród 
mieszkańców. Dane  z Urzędu Gminy z Powiatowego Urzędu Pracy, z Policji, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, GUS oraz z ankiet posłużą nam  do wyznaczenia obszaru 
rewitalizacji.  

Zwracam się do  mieszkańców gminy  o zaangażowanie także poprzez wypełnienie ankiety  
i złożenie jej w Urzędzie Gminy Bukowsko. Zebrane informacje posłużą przy wyznaczeniu 
obszaru rewitalizacji.  

Kolejny etap  prac dotyczył będzie wyznaczonego  już obszaru. Zbierane będą propozycje 
zadań do Programu Rewitalizacji. Propozycje będzie mógł złożyć każdy: mieszkaniec, 
przedsiębiorca, organizacja pozarządowa. Zgłaszane zadania w ramach programu muszą  być 
podporządkowane celom społecznym związanym z redukcją ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz podnosić  jakość życia mieszkańców. Wpisanie zadania do Lokalnego 
Programu Rewitalizacji stwarza szansę ubiegania się o środki unijne na jego realizację.  

Odbyły się już pierwsze konsultacje z mieszkańcami, kolejne będą się odbywać, prowadzone 
obecnie zebrania wiejskie stwarzają doskonałą okazję do prowadzenia dyskusji na ten temat. 

Jeszcze raz  zapraszam mieszkańców Gminy Bukowsko do  czynnego  udziału w dyskusji, 
zgłaszania problemów jakie zauważają w swojej okolicy ,miejscowości. Zapraszam do 
aktywnego udziału we wspólnym tworzeniu programu Rewitalizacji, poprzez wypełnienie 
ankiet. Opracowany Program Rewitalizacji będzie przyjęty uchwałą Rady Gminy i pozytywnie 
oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
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