RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Przedmiot konsultacji:
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie

1.Organizacja i formy konsultacji społecznych
Konsultacje miały zasięg ogólnomiejski i trwały od 31 maja 2017 r. do 30 czerwca
2017 r.
Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Nr 46/17 Burmistrza
Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji

dotyczących

projektu

uchwały w

sprawie

przyjęcia

Gminnego

Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie. Konsultacje skierowane były
do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców Miasta
Wysokie Mazowieckie.
Z Projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie
można było zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Wysokie
Mazowieckie (www.wysokiemazowieckie.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej (www.bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl).
Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu Uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie zbierane były w
formie papierowej, elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag
do 30 czerwca 2017 r. Wzór Formularza Zgłaszania Uwag stanowią załącznik do
Raportu.
Formularze zgłaszania uwag i projekt Uchwały dostępne były:
•

w

•

Mazowieckie, w pokoju nr 23, II piętro;
w formie elektronicznej zamieszczone na stronie internetowej Urzędu

postaci

papierowej

udostępnione

w

Urzędzie

Miasta

Wysokie

Miasta Wysokie Mazowieckie (www.wysokiemazowieckie.pl) oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl).
Wypełnione formularze zgłaszania uwag można było przekazać:
•

osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, pokój nr 23, II
piętro;
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•

drogą

•

wpisując w tytule wiadomości „GPR”;
drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie.

elektroniczną

na

adres:

sekretariat@wysokiemazowieckie.pl,

Konsultacje społeczne polegały na wyrażeniu opinii, złożeniu uwag, wniosków i
propozycji w zakresie objętym przedmiotem konsultacji. W szczególności
konsultacje przeprowadzone zostały w formie spotkań, warsztatów i działań
animacyjnych.

Poniżej

przedstawiono

harmonogram

odbytych

spotkań

konsultacyjnych.

Termin

01.06.201
7

Miejsce

Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie

01.06.201
7

Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie
Szkoła Podstawowa nr
08.06.201
I w Wysokiem
7
Mazowieckiem
08.06.201 Urząd Miasta Wysokie
7
Mazowieckie
14.06.201
7

Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie

21.06.201
7

Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie

21.06.201
7

Urząd Miasta Wysokie
Mazowieckie

Forma
forum rewitalizacji,
warsztaty
przyszłościowe,
wywiady
zogniskowane
kawiarenka
obywatelska

Liczba
Liczba
uczestni
spotkań
ków

3

24

1

2

działania animacyjne
z uczniami

3

66

kawiarenka
obywatelska

1

2

1

2

3

26

1

2

kawiarenka
obywatelska
forum rewitalizacji,
warsztaty
przyszłościowe,
wywiady
zogniskowane
kawiarenka
obywatelska

2.Podmiot konsultacji społecznych
Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy
oraz poszczególne grupy interesariuszy działających na terenie Miasta Wysokie
Mazowieckie.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli w szczególności:
•

mieszkańcy miasta;
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•

mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się

•

na tym obszarze;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta

•

działalność gospodarczą;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta
działalność

•
•
•

społeczną,

w

tym

organizacje

pozarządowe

i

grupy

nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
organy władzy publicznej;
inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu
Państwa.

3.Cel konsultacji społecznych
Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było:
•

zapewnienie udziału lokalnej społeczności przy opracowaniu programu

•
•

rewitalizacji,
pozyskanie partnerów do realizacji projektów rewitalizacyjnych,
identyfikacja lokalnych liderów w zakresie planowanych

•

rewitalizacyjnych,
maksymalizacja efektywności

i

trafności

wypracowanych

działań

kierunków

działań.
Partycypacja

społeczna

jest

niezwykle

istotnym

elementem

działań

rewitalizacyjnych. Udział społeczeństwa obejmuje przygotowanie, prowadzenie i
ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym
poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych. Dlatego też bezpośrednim
celem konsultacji społecznych była poprawa jakości decyzji oraz legislacji. Udział
interesariuszy w procesie rewitalizacji pozwolił na wysłuchanie racji różnych stron
oraz dał możliwość odpowiednio wczesnego wychwycenia błędów i potrzeb, a tym
samym stworzenia bardziej wyważonych rozwiązań.

4.Organizacja i przebieg spotkań
konsultacyjnych
Termin: 1, 21 czerwca 2017 r.
•

godz. 11:00 forum rewitalizacji
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•
•

godz. 13:00 warsztaty przyszłościowe
godz. 14:00 wywiady zogniskowane

Miejsce: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
Łączna liczba uczestników: 50
Rozmowy:

Podczas

podejmowane

w

uwarunkowania

forum

ramach

regionalne

omówione
realizacji

i

krajowe

zostały
Gminnego

w

zakresie

dotychczasowe
Programu

działania

Rewitalizacji,

programowania

procesu

rewitalizacji oraz nakreślony został plan dalszych prac nad programem.
Podczas dyskusji uczestnicy spotkania poruszyli m.in. następujące zagadnienia:
•
•
•
•
•
•

pojęcie rewitalizacji,
pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji,
priorytety procesu rewitalizacji,
współpraca przy realizacji Programu,
koordynacja realizowanych zadań,
finansowanie procesu rewitalizacji.

Celem zorganizowanych warsztatów i wywiadów było podjęcie partnerskiej
dyskusji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi problematyką rewitalizacji.
Przyjęto, iż grupa, która przyjęła zaproszenie do udziału w spotkaniach pracować
będzie metodą partycypacyjną. Oznacza to bezpośrednie włączenie w proces
wypracowywania

poszczególnych

decyzji

zarówno

szeroko

rozumianej

społeczności lokalnej jak i reprezentantów zainteresowanych stron i instytucji.
Tym samym, wszystkie decyzje podejmowane były metodą konsensusu w trakcie
prac warsztatowych. Równocześnie całość prac została przygotowana w sposób
umożliwiający optymalne wykorzystanie czasu uczestników spotkania.
Każdy z warsztatów przebiegał według podobnego scenariusza i obejmował:
•

wypracowanie propozycji kompletnych projektów i przedsięwzięć, w tym
warsztatowe

•

uzupełnienie

propozycji

na

wcześniejszych

spotkaniach i w trakcie spotkań konsultacyjnych;
hierarchizacja wypracowanych projektów i przedsięwzięć – określenie ich
ważności i pilności.

•
Termin: 8 czerwca 2017 r.
•
•
•

zgłoszonych

godz. 10:00 uczniowie klasy IV
godz. 11:00 uczniowie klasy V
godz. 12:00 uczniowie klasy VI
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Miejsce: Szkoła Podstawowa nr I w Wysokiem Mazowieckiem
Łączna liczba uczestników: 66
Rozmowy: W trakcie zajęć przeprowadzone zostały działania animacyjne.
Uczniowie dowiedzieli się czym jest rewitalizacja oraz jakie korzyści może
przynieść miastu oraz im samym w przyszłości. Rozmowy były bardzo owocne,
poprzez mocne zaangażowanie się uczniów. Prowadzący mieli możliwość
wysłuchania opinii najmłodszych mieszkańców miasta na temat ich miejsca
zamieszkania. Uczniowie w różny sposób przedstawiali swoją wizję miasta po
przeprowadzeniu procesu rewitalizacji, pokładając w niej dużą nadzieję i za
każdym

razem

sprowadzając

ją

do

jednego

konsensusu

–

sprawnie

funkcjonującego miasta, które zapewni im dobre warunki do życia teraz i w
przyszłości.

Termin: 1, 8, 14, 21 czerwca 2017 r.
•

godz. 16:00 kawiarenka obywatelska

Miejsce: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
Łączna liczba uczestników: 8
Rozmowy: Celem spotkań było umożliwienie bezpośredniego kontaktu z
przedstawicielami władz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz przedstawicielami
Urzędu i rozmowę, przy kawie i ciastku. Tematem spotkań była rewitalizacja
Miasta Wysokie Mazowieckie. Była to doskonała okazja do wyrażenia swojej opinii
i przedstawienia swoich pomysłów. Udział w konsultacjach umożliwił obywatelom
realne włączenie się w proces rewitalizacji Miasta, kreowania jego rozwoju oraz
wspólnej przyszłości.

5.Zgłoszone uwagi
Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie nie wpłynęły
żadne oficjalne uwagi w formie pisemnej jak i elektronicznej.
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Interesariusze podczas rozmów wskazywali jednak potrzebę wypracowania
większej ilości działań społecznych. „Luźne” propozycje interesariuszy spisywano
na bieżąco i pogrupowano, opracowując na ich podstawie szereg działań tzw.
miękkich

stanowiących

ostatecznie

aż

2/3

działań

Gminnego

Programu

Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie.

6.Podsumowanie z przebiegu konsultacji
społecznych
W trakcie konsultacji wypracowano szereg elementów mogących złożyć się na
zapisy opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie
Mazowieckie.

Równocześnie

wypracowano

materiał

bazowy

do

określenia

poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Materiał ten służyć będzie
określaniu ostatecznej listy możliwych przedsięwzięć.
Nie wszystkie cele wskazane przez uczestników warsztatów uda się osiągnąć w
ramach rewitalizacji (niektóre się wzajemnie wykluczają). Są one jednak ważne
dla mieszkańców i należy je wziąć pod uwagę przy planowaniu budżetu. Przy
programowaniu

działań

rewitalizacyjnych

należy

uwzględnić

kwestie

własnościowe, ponieważ z budżetu miasta mogą być finansowane tylko działania
będące w kompetencji samorządu gminnego w ramach posiadanych środków.
W ramach rewitalizacji promowane będą projekty „zintegrowane”, obejmujące
aspekty przestrzenne, społeczne i gospodarcze oraz przyczyniające się do
kompleksowej poprawy stanu na terenach zdegradowanych. Wszelkie remonty,
modernizacje oraz inwestycje infrastrukturalne same w sobie nie są działaniami
rewitalizacyjnymi, jednak inwestując w poprawę stanu zabudowy i infrastruktury
w obszarze zidentyfikowanym jako obszar rewitalizacji stanowią jej ważny
element. Inwestycje w infrastrukturę nie są celem rewitalizacji a jedynie
narzędziem do osiągnięcia celu ożywienia danego obszaru i jego rozwoju.
Nie wszystkie podejmowane działania rewitalizacyjne, w tym różnego rodzaju
inwestycje i remonty są finansowane z funduszy unijnych. Proces rewitalizacji
finansowany jest także m.in. z budżetu miasta, ze środków przedsiębiorców,
organizacji

pozarządowych.

Dlatego

skuteczność

prowadzenia

działań

rewitalizacyjnych będzie zależała od pozyskania jak największej liczby partnerów
zewnętrznych.
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Podczas warsztatów, dzięki zaangażowaniu w dyskusję nad problemami rozwoju
obszarów

rewitalizacji,

zaktywizowana

została

społeczność

lokalna

oraz

nawiązany został dialog pomiędzy społecznością lokalną, władzami miasta oraz
innymi stronami procesu rewitalizacji.
W

ramach

konsultacji,

których

podsumowanie

zawiera

niniejszy

raport

zapewniony został udział interesariuszy procesu rewitalizacji w przygotowaniu
w/w projektu uchwały. Zastosowane formy konsultacji pozwoliły na zapoznanie się
z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy rewitalizacji, rozwinięcie dialogu
między podmiotami zaangażowanymi w ten proces oraz ich integracji. Niezwykle
ważny był również aspekt informacyjny. Uczestnicy spotkań i warsztatów
zapoznali się z tematyką rewitalizacji, uzyskali informacje o możliwościach
przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji oraz źródłach finansowania
zadań rewitalizacyjnych.

7.Załączniki
Formularz zgłaszania uwag.
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FORMULARZ KONSULTACYJNY
projektu Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie
Uwagi, wnioski i propozycje zmian w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane na poniższym
formularzu.
Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl, wpisując w tytule wiadomości „GPR”;
2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
(istotna jest data wpływu);
3) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, pokój nr 23, II piętro.
ZGŁASZANE UWAGI / WNIOSKI / PROPOZYCJE ZMIAN

Lp.
1.
2.
3.
4.

Treść uwagi, wniosku
lub propozycja zmiany

Uzasadnienie
uwagi, wniosku lub propozycji zmiany

5.

