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Cel konsultacji społecznych i podstawa prawna.
Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy
wsparcia z regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007- 2013” Burmistrz Miasta ChełmŜy w okresie przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji
prowadził konsultacje społeczne.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 został
opracowany przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy udziale i koordynacji
pracowników Urzędu Miasta ChełmŜy.
Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni zostali partnerzy lokalni z róŜnych środowisk, w
tym przedstawiciele:
-

oświaty,

-

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego,

-

Parafii Rzymsko-Katolickiej,

-

Rady Miejskiej ChełmŜy,

-

Policji,

-

stowarzyszeń, klubów sportowych i organizacji działających na terenie wskazanym do
rewitalizacji.

Przeprowadzone konsultacje społeczne umoŜliwiły publiczną prezentację projektów zgłoszonych przez
instytucje i organizacje działające w zdiagnozowanych obszarach gminy miasto ChełmŜa, co stanowi
warunek niezbędny dla zachowania transparentności procesu opracowywania Lokalnego Programu
Rewitalizacji i przyczyniły się do przygotowania ostatecznej wersji projektu LPR.

Przebieg konsultacji społecznych

1. Konsultacje w trakcie sporządzania dokumentu:

Dnia 14 lipca 2008r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu LPR.
Zaproszenie na spotkanie zostało wysłane do przedstawicieli w/w instytucji i organizacji. Spotkanie
poprowadził przedstawiciel spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., który zaprezentował zebranym
podstawowe informacje w zakresie:
-

istoty rewitalizacji,
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-

sfer objętych działaniami rewitalizacyjnymi,

-

celu tworzenia programów rewitalizacji,

-

kryteriów wyboru projektów zgłaszanych do programów rewitalizacji.

Następnie

została

zaprezentowana

lokalizacja

i

charakterystyka

obszarów
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kryzysowych

zidentyfikowanych na terenie Gminy Miasto ChełmŜa oraz został omówiony proces ich identyfikacji na
podstawie przeprowadzonych analiz.
W końcowej części spotkania zebranym zaprezentowane zostały projekty wstępnie zgłoszone do
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekty zgłoszone do programu rewitalizacji były prezentowane i
omawiane przez Z-cę Burmistrza Miasta ChełmŜy mgr Marka Kuffla.
Uczestnicy spotkania mieli moŜliwość bezpośredniego i publicznego zadawania pytań projektodawcom
oraz zgłaszania swoich uwag w formie pisemnej.
Uczestnicy spotkania nie zgłaszali Ŝadnych uwag do prezentowanych projektów. Nieliczne głosy
wynikały z potrzeby pozyskania przez uczestników konsultacji społecznych szerszych informacji na
temat szczegółowych zakresów projektów.

2. Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W dniach od 29 września do 10 października 2008r. projekt LPR w ramach konsultacji społecznych
wyłoŜony był do publicznego wglądu. Komunikat o terminie wyłoŜenia wywieszono na okres od 25
września do 10 października 2008r. na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta ChełmŜy, na miejskich
słupach ogłoszeniowych oraz zamieszczono wraz z dokumentem na stronie internetowej Urzędu
Miasta ChełmŜy pod adresem www.chelmza.pl . Informację w powyŜszym zakresie skierowano
ponadto do Komisariatu Policji w ChełmŜy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmŜy Rady
Miejskiej ChełmŜy, Powiatowego Urzędu Pracy, Parafii Rzymsko-Katolickiej, Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w ChełmŜy oraz Ośrodka Sportu i Turystyki.

W ramach konsultacji społecznych dnia 3 października 2008r. o godz. 10.00 w Sali Mieszczańskiej
Urzędu Miasta ChełmŜy odbyło się spotkanie, na którym przybliŜono zebranym główne załoŜenia LPR.
Spotkanie przeprowadzone zostało przez przedstawiciela spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

W powyŜszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Miejskiej ChełmŜy oraz mieszkańcy
ChełmŜy ( łącznie 18 osób ), którzy mieli moŜliwość zadawania pytań oraz wypowiedzenia się na
temat sytuacji kryzysowych występujących na terenie Gminy Miasto ChełmŜa.
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Wnioski i uwagi do Lokalnego Programu Rewitalizacji moŜna było składać w okresie od 29 września do
15 października 2008r. w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta ChełmŜy oraz pocztą
elektroniczną na adres um@chelmza.pl.

W ramach powyŜszego nie wniesiono wniosków i uwag do przedstawionego projektu LPR.

3. Konsultacje społeczne na etapie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W maju 2011 roku przystąpiono do sporządzenia aktualizacji LPR. W oparciu o wnioski złoŜone
w ramach prowadzonego w okresie od 17.01.2011 r. do 11.02.2011 r. naboru projektów, poszerzona
została lista zadań realizowanych w ramach Programu. Ponadto na podstawie zebranych informacji
dotyczących przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przygotowano sprawozdanie, którego
streszczenie załączono do LPR. Zakres wprowadzonych w aktualizowanym dokumencie zmian
obejmuje równieŜ modyfikacje techniczno-redakcyjne zwiększające przejrzystość Programu.
W dniach od 04.05.2011 r. do 25.05.2011 r. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto
ChełmŜa na lata 2008-2015 w ramach konsultacji społecznych wyłoŜono do publicznego wglądu.
Informację o rozpoczęciu i terminie konsultacji zamieszczono na słupach ogłoszeniowych na terenie
miasta, tablicach informacyjnych Urzędu Miasta ChełmŜy oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.
Uwagi odnoszące się do treści projektu zaktualizowanego LPR moŜna było zgłaszać w dniach 0425.05.2011 r. w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Miasta ChełmŜy oraz za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres gkmum@post.pl.
Ponadto wszystkie zainteresowane podmioty oraz wszyscy mieszkańcy miasta mają moŜliwość
zgłaszania swoich uwag przez cały okres obowiązywania Programu. Wszystkie przekazane uwagi
i wnioski będą uwzględniane przy kaŜdej kolejnej aktualizacji programu.
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwrócono się do organów wskazanych
w art. 57 oraz art. 58 ww. ustawy, tj. do Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, o uzgodnienie
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji
Lokalnego

Programu

Rewitalizacji

Gminy

Miasto

ChełmŜa

na

lata

2008-2015.

W

wyniku

przeprowadzonych konsultacji z wymienionymi powyŜej organami Burmistrz Miasta ChełmŜy
postanowił odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uzasadnienie powyŜszej decyzji zostało przedstawione w Załączniku nr 5 Postępowanie w zakresie
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
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Do dnia zakończenia konsultacji dotyczących bieŜącej aktualizacji, tj. do 25.05.2011 r., do treści LPR
nie zgłoszono Ŝadnych uwag ani wniosków. Wobec powyŜszego w wyniku konsultacji w projekcie
dokumentu nie wprowadzono Ŝadnych zmian wynikających z przebiegu konsultacji społecznych.

