RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Przedmiot konsultacji:
Projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji

1. Organizacja i przebieg
Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 01.02.2017 r. do 03.03.2017 r.
Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Obwieszczeniem Burmistrza Miasta
Wysokie
w

Mazowieckie

sprawie

przeprowadzenia

konsultacji

społecznych

dotyczących

projektu

uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede
wszystkim mieszkańców Miasta Wysokie Mazowieckie. W tym celu materiały
konsultacyjne zostały umieszczone w postaci papierowej w Urzędzie Miasta
Wysokie Mazowieckie, w pokoju nr 23 oraz w formie elektronicznej na stronie
podmiotowej miasta w BIP i na stronie http://www.wysokiemazowieckie.pl/
Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez formularze zgłaszania uwag będące
częścią udostępnionego materiału konsultacyjnego.

Wypełnione

formularze

można było przekazać do Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie (pokój nr 23),
drogą elektroniczną na adres sekretariat@wysokiemazowieckie.pl oraz drogą
korespondencyjną na adres Urzędu. Wzory formularzy zgłaszania uwag stanowią
załącznik

do

raportu.

Dodatkowo

uwagi

były

zbierane

podczas

spotkań

przeprowadzonych w ramach konsultacji, które odbyły się 9 lutego 2017 roku w
Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie.
W toku konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania przeprowadzone w
następującej formie:
I część - Konsultacje dotyczące projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru

zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie:

•
•

godz. 12:00 – Otwarte spotkanie konsultacyjne;
godz. 13:00 – Warsztaty.

II część - Konsultacje dotyczące projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru

zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie:

•
•

godz. 16:00 – Otwarte spotkanie konsultacyjne;
godz. 17:00 – Warsztaty.

Przedmiotem

spotkania

zdegradowanego

oraz

było

przedstawienie

obszaru

rewitalizacji

propozycji
na

zasięgu

obszaru

Miasta

Wysokie

terenie

Mazowieckie, jak również zebranie uwag i sugestii do przedłożonego projektu
uchwały.

2. Podmiot konsultacji społecznych
Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy
oraz poszczególne grupy interesariuszy działających na terenie Miasta Wysokie
Mazowieckie.

3. Cel konsultacji społecznych
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie
Miasta

Wysokie

Mazowieckie

Gminnego

jest

kluczowym

Programu

elementem

opracowywania

Rewitalizacji.

W związku z tym bezpośrednim celem przeprowadzonych w dniach od 1 lutego do
3 marca 2017 roku konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania
mieszkańcom oraz interesariuszom wyznaczonych terenów.
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
Podczas trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Miasta Wysokie Mazowieckie interesariusze w całym okresie trwania mieli
możliwość zgłaszania opinii oraz uwag na temat zaprezentowanych projektów
uchwał oraz załączonych materiałów poprzez wypełnienie formularza zgłaszania
uwag.
Spotkania konsultacyjne zostały przeprowadzone w 2 częściach:

Część I - 9.02.2017 godz. 12.00
1. Wprowadzenie – krótka prezentacja multimedialna
a. definicja

rewitalizacji,

obszaru

zdegradowanego

i

obszaru

rewitalizacji
b. metodologia wyznaczenia obszarów zdegradowanych: podział Miasta
na osiedla, dobór wskaźników, mapa obszarów zdegradowanych;
c. mapa

obszarów

rewitalizacji

–

dyskusja

nad

ewentualnym

poszerzeniem granic obszarów rewitalizacji
2. Podział uczestników spotkania na grupy – wspólna analiza słabych i
mocnych stron Miasta Wysokie Mazowieckie oraz szans i zagrożeń z nich
wynikających;
3. Propozycje działań rewitalizacyjnych – tzw. działania infrastrukturalne oraz
działania miękkie – fiszki projektowe.

Część II - 9.02.2017 godz. 17.00
1. Wprowadzenie – krótka prezentacja multimedialna
a. definicja

rewitalizacji,

obszaru

zdegradowanego

i

obszaru

rewitalizacji
b. metodologia wyznaczenia obszarów zdegradowanych: podział Miasta
na osiedla, dobór wskaźników, mapa obszarów zdegradowanych;
c. mapa

obszarów

poszerzeniem

rewitalizacji

granic

–

obszarów

dyskusja

nad

rewitalizacji,

ewentualnym
przedstawienie

koncepcji z poprzedniego spotkania.
2. Podział uczestników spotkania na grupy – wspólna analiza słabych i
mocnych stron Miasta Wysokie Mazowieckie oraz szans i zagrożeń z nich
wynikających
3. Propozycje działań rewitalizacyjnych – tzw. działania miękkie – fiszki
projektowe.
Podczas

spotkania

warsztatowego

mieszkańcy

mieli

możliwość

wskazania

dodatkowych obszarów problemowych oraz potencjałów rozwojowych jakie sami
identyfikują

dla

wyznaczonego

obszaru

rewitalizacji.

Uczestnicy

bloku

konsultacyjnego dotyczącego projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie
otrzymali formularz konsultacyjny zgłaszania uwag oraz formularz zgłaszania
działań rewitalizacyjnych.
Na

spotkaniu

konsultacyjnym

pojawił

się

postulat

powiększenia

obszaru

rewitalizacji o działki przy rzece Brok: 1298/6 oraz 1295/1.
W ramach konsultacji społecznych poszerzono również obszary rewitalizacji:
 obszar obok Miejskiego Ośrodka Kultury poszerzono o ulice: Armii Krajowej,
Jagiellońska, Ludowa, Długa;
 obszar obok Dworca PKS poszerzono o ulice: Dolna, Mystkowska, Długa,
Rynek Piłsudskiego, 1000-lecia.
Na przeprowadzonych spotkaniach konsultacyjnych podzielono uczestników na 5
grup w których dokonali wspólnej analizy słabych i mocnych stron Miasta Wysokie
Mazowieckie oraz szans i zagrożeń z nich wynikających. Wśród mocnych stron
wskazano

m.in.:

niski

poziom

bezrobocia,

plan

zagospodarowania

przestrzennego, dobrze zagospodarowane tereny zielone, dobrze rozwinięta baza
edukacyjna i sportowa. Słabe strony to m.in.: brak kolei, mało miejsc
parkingowych,

słabe

zaplecze

kulturalno-rozrywkowe,

mała

aktywność

mieszkańców.

5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach
Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy Miasta
Wysokie

Mazowieckie,

z szczególnym uwzględnieniem projektowanych obszarów zdegradowanych.
Podczas poszczególnych spotkań konsultacyjnych organizowanych w ramach
trwających konsultacji społecznych wzięła udział następująca liczba osób:

•
•

Część I – 13 osób;
Część II – 13 osób.

6. Zgłoszone uwagi
Podczas trwających konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga na
formularzu zgłaszania uwag dotycząca projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Wysokie
Mazowieckie.

W czasie konsultacji wpłynęły jednak propozycje 2 działań rewitalizacyjnych
zgłoszone na formularzu zgłaszania działań:
Lp
.

Nazwa
działania

1.

„Nie jesteś
sam”

2.

„Akcja moje
podwórko”

Opis zadania
Wyjazd integracyjny połączony z
warsztatami psychologicznymi,
pedagogicznymi dla rodzin z
problemami wychowawczymi,
zagrożonym wykluczeniem
społecznym. Wyjazd
wielopokoleniowy, dla około 40
uczestników.
Aktywizacja mieszkańców budynków
socjalnych i komunalnych przy ul.
Przechodniej, poprzez samodzielne
zagospodarowanie terenów zielonych i
podwórka przy budynkach
mieszkalnych. Materiały dostarczy
gmina i zaangażuje mieszkańców
poprzez animatora do wykonania prac
i zaprojektowania własnego podwórka.

Okres
realizac
ji
zadania

Podmiot
zgłaszający
zadanie

2018-20
19

Stowarzyszenie
na rzecz osób
potrzebujących
pomocy „BLIŻEJ
CIEBIE”

2018-20
19

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Ponadto 4 propozycje działań zgłoszono w formie „luźnych” propozycji bez
podania szczegółów oraz podmiotu zgłaszającego działanie:





Modernizacja MOK w tym sali widowiskowej;
Budowa miejsc parkingowych;
Kompleks rekreacyjny na rzece Brok;
Powstanie akceleratora przedsiębiorstw.

7. Podsumowanie z przebiegu konsultacji
Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Wysokie
Mazowieckie, nie wpłynęły żadne uwagi zarówno w formie ustnej, pisemnej jak i
elektronicznej.
Zgłoszono 2 działania rewitalizacyjne na formularzu zgłaszania działań oraz 4
propozycje działań bez podania szczegółów.

