Rewitalizacja
Gmina Chełmek
Chełmek, 09.05.2018 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHEŁMEK
PRZEDMIOT KONSULTACJI:
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek
na lata 2016-2022.
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TREŚĆ RAPORTU:
1. Przedmiot konsultacji społecznych
Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był: projekt uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022.
2. Interesariusze konsultacji społecznych
Jako interesariuszy procesu rewitalizacji szczególnie należy wymienić:
1) mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami
znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

2) mieszkańców gminy innych niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy
nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
3. Cel konsultacji społecznych
Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania interesariuszom procesu rewitalizacji Gminy Chełmek, w tym
mieszkańcom, uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022., w tym
w szczególności:
1) Zapoznanie mieszkańców z treścią aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek
2) Zebranie od uczestników konsultacji propozycji zmian do zapisów GPR.
4. Organizacja i przebieg
Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 6 do 29 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza
Chełmka nr 0050.678.2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022, a także Obwieszczeniem Burmistrza w tej samej sprawie.
Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji
wyznaczonego dla Gminy Chełmek. W tym celu materiały podlegające konsultacjom zostały umieszczone:
W formie elektronicznej na stronie www.chelmek.pl, na stronie głównej, w zakładce „Miasto i Gmina”, w podzakładce „Rewitalizacja” oraz
w zakładce „Dla mieszkańców”, w podzakładce „Konsultacje społeczne”,
W formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmek, w zakładce „Konsultacje społeczne”,
W formie papierowej w siedzibie Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11,
W formie papierowej udostępniane w trakcie warsztatu konsultacyjnego i debaty społecznej w okresie trwania konsultacji, które odbyły się
kolejno w dniu 10.04.2018 r. oraz w dniu 16.04.2018 r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy Placu Kilińskiego 3,
w Chełmku.
Informacja o trwających konsultacjach społecznych była rozpowszechniana w formie informacji na stronie internetowej gminy, na profilu
Facebook’owym gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmek, poprzez Obwieszczenie Burmistrza Chełmka na tablicy ogłoszeń.
Dodatkowo informacja wraz z zaproszeniem na spotkania konsultacyjne wysłana została do Radnych Rady Miejskiej, Członków Komitetu

Rewitalizacji drogą mailową. Oprócz Radnych RM i Członków Komitetu Rewitalizacji zaproszono listownie osoby, które mają udział w życiu
społecznym gminy, w tym Przewodniczących Zarządów Osiedli, Sołtysów, jednostek organizacyjnych gminy, szkół i przedszkoli, organizacji
pozarządowych i znaczących przedsiębiorstw z terenu gminy Chełmek.
Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularz Zgłaszania Uwag możliwy do pobrania ze strony www.chelmek.pl, w zakładce „Miasto i
Gmina”, w podzakładce „Rewitalizacja” oraz w zakładce „Dla mieszkańców”, w podzakładce „Konsultacje społeczne”; na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Chełmek, w zakładce „Konsultacje społeczne” lub do odebrania w formie papierowej w siedzibie Referatu Rozwoju Urzędu
Miejskiego w Chełmku, udostępniany w trakcie spotkań konsultacyjnych, który można było przesłać pocztą elektroniczną na adres
promocja@chelmek.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chełmku, pok. 9, lub na
Dziennik Podawczy UM w Chełmku, ul. Krakowska 11. Wzór Formularza Zgłaszania Uwag stanowi załącznik nr 1 do raportu. Dodatkowo uwagi
były zbierane podczas spotkań w formie warsztatu konsultacyjnego i debaty społecznej w ramach konsultacji w formie ustnej.
W toku konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania. Pierwsze w formie warsztatu konsultacyjnego w dniu 10.04.2018 r. oraz debaty społecznej
w dniu 16.04.2018 r., które odbyły się w siedzibie MOKSiR w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek. Przedmiotem spotkań było
zapoznanie mieszkańców z treścią aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek oraz wprowadzenie ewentualnych korekt do
zapisów aktualizowanego GPR.
5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach
Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji Gminy Chełmek.
W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło łącznie: 39 osób.
6. Zgłoszone uwagi
Podczas trwania konsultacji zgłoszono łącznie 21 uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022, w tym w formie:
papierowej: 3
elektronicznej: 0
ustnej: 10

Zgłoszone uwagi:
Część
dokumentu,
Nr uwagi

Uwaga nr 1
/uwaga
ustna
zgłoszona
podczas
spotkania
konsultacyj
nego/

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Str. 98 GPR

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Z uwagi na duże obłożenie
kortu krytego, dobudowa
obok istniejącego, wraz
z zapleczem
sanitarnym
(wc, prysznice, szatnia).

Uzasadnienie
uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

PP.1 planowane do Negatywnie
realizacji
w
zakresie
komponentu
3:
przestrzeń
przyjazna
mieszkańcom
–
integracji, rekreacji
i dostępu do usług
–
kompleks
sportowy, zakłada
tylko zakres:
Przebudowa
i
rozbudowa
obiektu
sportowego
(prace
demontażowe
i rozbiórkowe),
Przebudowa
budynku
zaplecza
szatniowo
socjalnego,
Przebudowa

Odpowiedź

Zgłoszone przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie
istniejącej infrastruktury i nie stanowi wprost
odpowiedzi na problemy postawione w GPR –
odpowiedź zgodnie z zamierzeniem Gminy i
interesariuszy uczestniczących w pracach nad
GPR stanowi PP.1 – w zakresie komponentu 3:
przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji,
rekreacji i dostępu do usług – kompleks sportowy,
w określony w tym względzie zakresie.
Propozycja dobudowy kortu stanowi zatem
wyzwanie rozwojowe Gminy. Dlatego w dalszych
planach inwestycyjnych, należy rozważyć
postulowane przedsięwzięcie, w kontekście
zgłaszanej potrzeby.

Część
dokumentu,
Nr uwagi

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie
uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

dwóch
kortów
tenisowych,
Budowa nowej
ścianki tenisowej
wraz z polem do
gry,
Budowa
obrodzenia
z
funkcją ekranu
akustycznego,
Budowa trybuny,
Budowa
i
przebudowa
elementów
zagospodarowan
ia terenu,
Budowa,
przebudowa
i
rozbudowa
infrastruktury
technicznej.
Uwaga nr 2
/uwaga
ustna
zgłoszona
podczas
spotkania

Do zakresu
PP.5

Dobudowa zaplecza
technicznego dla
garażowania i konserwacji
sprzętu obsługującego
całość obiektów
sportowych.

Ze względu na
wielofunkcyjność
obiektu, konieczne
jest
magazynowanie
niektórych

Negatywnie

W ramach planowanego przedsięwzięcia, w jego
zakresie uwzględniono postawienie „nowego
budynku zaplecza sanitarno – magazynowego”.
Budynek ten zabezpieczać będzie potrzeby
związane z planowaną infrastrukturą w zakresie
magazynowania sprzętu. Postulat wysunięty

Część
dokumentu,
Nr uwagi

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Treść uwagi/opinii/
propozycji

konsultacyj
nego/

Uzasadnienie
uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

elementów
infrastruktury –
zwłaszcza w
sezonie zimowym.

Odpowiedź

podczas warsztatu dotyczy garażowania i
konserwacji sprzętu obsługującego całość
obiektów sportowych w Gminie Chełmek
Propozycja ta stanowi zatem wyzwanie
rozwojowe Gminy. Dlatego w dalszych planach
inwestycyjnych, należy rozważyć postulowane
przedsięwzięcie,
w
kontekście
zgłaszanej
potrzeby.

Uwaga nr 3
/uwaga
ustna
zgłoszona
podczas
spotkania
konsultacyj
nego/

Do zakresu
PP.5

Część socjalna powinna
uwzględniać WC i
umywalki dla kibiców i
korzystających z obiektów
sortowych.

Wymogi użytkowe.

Pozytywnie

W ramach planowanego przedsięwzięcia, w jego
zakresie uwzględniono postawienie „nowego
budynku zaplecza sanitarno – magazynowego”.
Budynek ten odpowiadać będzie potrzeby
związane z zabezpieczeniem w sanitariaty dla
kibiców i korzystających z obiektów sortowych.

Uwaga nr 4
/uwaga
ustna
zgłoszona
podczas
spotkania
konsultacyj
nego/

Dodatnie do
opisu
przedsięwzię
cia
podstawoweg
o nr 5,
zawartego w
ust. 2 pkt 2
opisu
przedsięwzię

Stadion jest integralną
częścią miasta i powstał w
latach 50-60, XX wieku, w
związku z tym wymaga
gruntownej modernizacji.
Inicjatorem budowy
stadionu sportowego była
Polska Spółka Obuwnicza
„Bata” oraz późniejsze
Południowe Zakłady

Uzupełnienia mają
na celu pokazanie
związku
istniejącego
obiektu z historią
miasta.

Pozytywnie

Rekomendacja uwzględniona.

Część
dokumentu,
Nr uwagi

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

cia.

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Przemysłu Skórzanego
Chełmek. Obiekt powstał z
pracowniczych składek
pracowników Spółki, przy
dużym nakładzie i
zaangażowaniu czasowym
załogi i mieszkańców
(czyny społeczne).
Obiekt stanowił integralną
komórkę zakładu, co
oznaczało w praktyce, iż
pracownicy techniczni,
trenerzy, działacze i
zawodnicy byli
pracownikami zakładu.
Całe wyposażenie
stanowiło mienie
Południowych Zakładów
Przemysłu Skórzanego
Chełmek.
Na temat powiązania
obiektu sportowego z
fabryką obuwia istnieje
bogata dokumentacja w
postaci archiwalnych
roczników „Echa Chełmka”,
wydawnictw
okolicznościowych,
dokumentacji technicznej
budowy i rozbudowy.

Uzasadnienie
uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

Część
dokumentu,
Nr uwagi

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie
uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

Stadion obok głównej
funkcji sportowej, był
miejscem rekreacji,
spotkań rodzinnych,
firmowych, imprez
kulturalnych, religijnych
i obchodów świąt
państwowych.
Uwaga nr 5
/uwaga
ustna
zgłoszona
podczas
spotkania
konsultacyj
nego/

Do zakresu
PP.5

Mieszkańcy, którzy
analizowali zapisy wyrazili
poparcie dla
przedmiotowego
przedsięwzięcia:
„Popieramy w całości
program – numer
przedsięwzięcia PP.5, tj.
przebudowa, rozbudowa
obiektów zabudowy
sportowej i kultury
fizycznej z towarzyszącymi
urządzeniami
budowlanymi w rejonie
ul. Broniewskiego i
ul. Krakowskiej w Chełmku.

Zgodnie z opinią
mieszańców.

Uwaga nr 6
/uwaga
ustna
zgłoszona

Do zakresu
PP.5

Dostęp
do
obiektów Zgodnie z
wymienionych w ramach dostrzeganymi
przedsięwzięcia:
obiekt potrzebami.
winien być dostępny dla

Pozytywnie

Przyjęto do wiadomości.
/Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt
w konsultowanych dokumentach./

Pozytywnie

Uwaga uwzględniona. Plan i opis przedsięwzięcia
uwzględnia rekomendacje.
/Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt
w konsultowanych dokumentach./

Część
dokumentu,
Nr uwagi

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

podczas
spotkania
konsultacyj
nego/

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie
uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

wszystkich mieszkańców
Gminy i powinien być
bezpłatny.

Uwaga nr 7
/uwaga
ustna
zgłoszona
podczas
spotkania
konsultacyj
nego/

Do zakresu
PP.5

Należy
zmodernizować Zgodnie z
trybuny,
oświetlenie, dostrzeganymi
zadaszenie, nawierzchnię potrzebami.
trawiastą, sanitariaty dla
publiczności.

Pozytywnie

Uwaga uwzględniona.
W opisie przedsięwzięcia, elementy te zostały
uwzględnione.
/Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt
w konsultowanych dokumentach./

Uwaga nr 8
/uwaga
ustna
zgłoszona
podczas
spotkania
konsultacyj
nego/

Do zakresu
PP.5

Należy
przemyśleć Zgodnie z
celowość inwestycji, w dostrzeganymi
kontekście:
potrzebami.
planowanego rowu z
wodą;
skocznia do skoku o
tyczce ze skrzynią i
zeskokiem
rzutnia do rzutu
oszczepem.

Pozytywnie

Przedstawiono na drugim spotkaniu dane
techniczne i związane z kosztami przedsięwzięcia
(dotyczące części lekkoatletycznej), stanowiącymi
około 20% inwestycji. W wyniku analiz i podczas
dyskusji mieszkańcy zgodzili się z faktem, iż
odtworzenie pierwotnej struktury stadionu wraz
z częścią lekkoatletyczną, w kontekście udziału
koniecznych nakładów, daje znacznie większe
możliwości dla kreowania oferty dla mieszkańców
i będzie bardzie efektywne ekonomiczne
(uwzględniono uwarunkowania ekonomicznospołeczne).

Część
dokumentu,
Nr uwagi

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie
uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

/Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt
w konsultowanych dokumentach./
Uwaga nr 9
/uwaga
ustna
zgłoszona
podczas
spotkania
konsultacyj
nego/

Dotyczy
przedsięwzię
cia
uzupełniające
go nr 11
MOKSiR
OdNowa

Zgodnie z
Ustalono, iż zarówno
w kontekście
dostrzeganymi
realizowanych
potrzebami.
przedsięwzięć
podstawowych, jak i
konsultowanego
przedsięwzięcia
podstawowego (PP.5),
istotnym będzie na etapie
wdrożeniowym (zwłaszcza
w kontekście przedsięwzięć
podstawowych 1, 2, 3 i 5),
realizacja przedsięwzięcia
uzupełniającego nr 11
MOKSiR OdNowa.
Przedsięwzięcie zakłada
dopasowanie oferty
Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji gminy
Chełmek (MOKSiR)
do aktualnych potrzeb
mieszkańców tak, aby w
sposób kompleksowy
stwarzać możliwość
uczestniczenia różnym
grupom wiekowym w życiu
kulturalnym w gminie,

Pozytywnie

Przyjęto do wiadomości
/Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt
w konsultowanych dokumentach./

Część
dokumentu,
Nr uwagi

Uwaga nr
10
/uwaga
ustna
zgłoszona
podczas
spotkania
konsultacyj
nego/

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Dotyczy
wdrożenia
przedsięwzię
ć
podstawowyc
h zawartych
w GPR

Treść uwagi/opinii/
propozycji

w kontekście nowej sieci
infrastruktury w mieście.
Podkreślono, iż w latach
2019-2021, powinno to być
jedno z priorytetowych
działań Gminy, dla
racjonalnego i efektywnego
zagospodarowania
tworzonej w ramach
działań rewitalizacyjnych
infrastruktury.
W kontekście wyżej
przytoczonych
argumentów, zwrócono
uwagę na konieczność
weryfikacji nie tylko w
zakresie koordynacji
realizacji oferty MOKSiR,
ale też weryfikacji sposobu
zarządzania infrastrukturą
MOKSiR, która obejmować
będzie znacznie większą
liczbę obiektów
infrastruktury kulturalnej
i społecznej (sprzyjającej
integracji i aktywizacji
społecznej) oraz
infrastruktury sportowej.
Efektywność realizacji
inwestycji, mierzona musi

Uzasadnienie
uwagi

Zgodnie z
dostrzeganymi
potrzebami.

Rozpatrzeni
e uwagi

Pozytywnie

Odpowiedź

Przyjęto do wiadomości.
Na dalszym etapie prac wdrożeniowych
związanych z rozwojem infrastruktury społecznej
i oferty dla mieszkańców opartej o nią, poddany
zostanie analizie sposób zarządzania –
organizacja, funkcje i zarządzanie obiektami,
w kontekście posiadanych doświadczeń, zasobów
i kadr.
/Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt
w konsultowanych dokumentach./

Część
dokumentu,
Nr uwagi

Uwaga nr
11
/uwaga
pisemna/

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Do zakresu
PP.5

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie
uwagi

być efektywnością
wykorzystania powstającej
infrastruktury i uczestnicy
spotkania mają
świadomość, iż wymagać
będzie to uwagi i nakładów
ze strony Gminy.
Podkreślono równocześnie,
iż obecnie infrastruktura
MOKSiR jest obecnie
bardzo efektywnie
zarządzana i
wykorzystywana, zarówno
w zakresie obłożenia
obiektów i oferty.
Szczególnej uwadze
MOKSiR na tym etapie
powierzono kwestę hali
sportowej i jej
efektywniejsze
wykorzystanie.
1. Murawa z nowym
1. Obecny stan
drenażem i systemem
murawy i
nawadniania (plus
drenażu boiska
urządzenia do
nie pozwala na
konserwacji i bieżącego
prawidłowe
utrzymania)
odprowadzenie
nadmiaru wody,
w niektórych

Rozpatrzeni
e uwagi

1. Pozytyw
nie

Odpowiedź

1. Uwaga uwzględniona
Modernizację/odtworzenie murawy z
nowym drenażem i systemem nawadniania
uwzględniono w opisie przedsięwzięcia.

Część
dokumentu,
Nr uwagi

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie
uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

miejscach
zapada się grunt
i tworzą się
zapadliska.
Do
prawidłowego i
efektywnego
nawadniania
boiska
potrzebny jest
automatyczny
system
zraszania
2. Zbyt duża
2. Piłkochwyty
za
odległość
bramkami (wys. 5 m)
pomiędzy
bramką, a
ogrodzeniem
stadionu
wymaga
zamontowania
piłkochwytów.
3. Wyciągane
3. Wyciągane bramki
bramki pomogą
uzyskać otwarty

2. Negatyw
nie

2. Uwagi nie uwzględniono.
Piłkochwyty za bramkami nie mogą zostać
uwzględnione ze względu na funkcję
lekkoatletyczną stadionu.

3. Uwaga uwzględniona
Wyciągane bramki uwzględniono w opisie
przedsięwzięcia.
3. Pozytyw
nie

Część
dokumentu,
Nr uwagi

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie
uwagi

plac
m. in. na organiz
ację imprez.
4. Zadaszenie
4. Trybuna zadaszona w
trybuny w
części tylnej.
części tylnej
zapewni
komfortowe
kibicowanie w
trakcie opadów
deszczu i
powiewów
wiatru.
5. Zamontowanie
5. Siedziska plastikowe ze
siedzisk ze
średnim
oparciem
średnim
(wys. min. 25 cm)
oparciem da
komfortowe
warunki
oglądania
widowisk
sportowych.
6. Montaż tablicy
6. Tablica wyników z
wyników
zegarem
umożliwi
przekazywanie

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

4. Uwaga uwzględniona
Trybuna zadaszona w części tylnej
uwzględniona w opisie przedsięwzięcia.
4. Pozytyw
nie

5. Uwaga uwzględniona
Siedziska plastikowe ze średnim oparciem
uwzględniono w opisie przedsięwzięcia.
5. Pozytyw
nie

6. Uwaga uwzględniona
Tablica wyników z zegarem uwzględniona
w opisie przedsięwzięcia.
6. Pozytyw
nie

Część
dokumentu,
Nr uwagi

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie
uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

aktualnych
informacji dot.
danego
wydarzenia
sportowego.
7. Dodatkowy
7. Osobny
sektor
dla
sektor dla
7. Pozytyw
kibiców gości.
kibiców gości
nie
jest wymagany
w meczach o
podwyższonym
ryzyku.
8. Prowadzenie
8. Boisko
treningowe
zajęć
8. Negatyw
(70x50) + oświetlenie.
sportowych na
nie
boisku
treningowym
pozwoli
odciążyć główną
płytę boiska, co
pomoże w
utrzymaniu
jakości i
zwiększy
żywotność
murawy.

Odpowiedź

7. Przyjęto do wiadomości
Wydzielenie sektora dla kibiców gości będzie
leżało w gestii Zarządzającego obiektem –
na tym etapie przyjmuje się taką potrzebę do
wiadomości.
/Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt
w konsultowanych dokumentach./
8. Uwagi nie uwzględniono.
Nie planuje się dodatkowego boiska
treningowego, gdyż w ramach istniejącego
obok Centrum Sportowego istnieje już boisko
treningowe ze sztuczną nawierzchnią.
Realizacja dodatkowego boiska, nie jest zatem
uzasadniona biorąc pod uwagę, społecznoekonomiczne uwarunkowania realizacji
inwestycji i jej utrzymania.

Część
dokumentu,
Nr uwagi

Uwaga nr
12

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Treść uwagi/opinii/
propozycji

1. W
podrozdzia
le 3.2.2.
Dane
pozyskane
w procesie
partycypac
ji, na
stronie 22,
na końcu
akapitu
dodanie
wyrażenie

1. W ramach procesu
aktualizacji GPR, w
procesie konsultacji
społecznych
zrealizowano
2 spotkania - warsztat
konsultacyjny i debatę
społeczną w okresie
trwania konsultacji,
które odbyły się kolejno
w dniu 10.04.2018 r.
oraz w dniu
16.04.2018 r. w sali
Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chełmku,
przy Placu Kilińskiego 3,
w Chełmku.

2. W

2. Zamiana :
Było:

Uzasadnienie
uwagi

Oświetlenie
pozwoli na
korzystanie z
obiektu jesienią
i wczesną
wiosną.
Aktualizacja GPR,
została
przeprowadzona
zgodnie
z wymogami
ustawy
o rewitalizacji.
Dlatego w opisie
GPR, należy
uwzględnić
elementy związane
z procesem jego
aktualizacji
(konsultacje społec
zne).

Rozpatrzeni
e uwagi

Pozytywnie

Odpowiedź

Uwaga uwzględniona.

Część
dokumentu,
Nr uwagi

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

podrozdzia
le 14.1.
Partnerstw
oi
partycypac
ja w
procesie
prac nad
GPR, na
stronie
143
zmiana
akapitu

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Konsultacje
projektu
uchwały
dotyczącej
przyjęcia do realizacji
GPR
zostały
zaplanowane zgodnie z
ustawą o rewitalizacji, a
raport z konsultacji
podobnie
jak
po pierwszym
etapie
prac, zaprezentowany
będzie mieszkańcom.
Wprowadzonie:
Konsultacje
projektu
uchwały
dotyczącej
przyjęcia do realizacji
GPR oraz aktualizacji
zostały
zaplanowane
zgodnie z ustawą o
rewitalizacji, a raporty z
konsultacji podobnie jak
po pierwszym
etapie
prac, zaprezentowano
mieszkańcom.

Uzasadnienie
uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

Część
dokumentu,
Nr uwagi

Uwaga nr
13
/uwaga
pisemna/

do którego
odnosi się
uwaga
(numer strony
dokumentu,
nazwa sekcji)

Do opisu PP.5

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie
uwagi

Dodano zapis:
„Przedsięwzięcie może być
realizowane w etapach”

Niektóre elementy
przedsięwzięcia,
mogą zostać
etapowane, w
ramach realizacji
inwestycji, lub
zakupu
wyposażenia
dotyczącego
eksploatacji i
konserwacji
infrastruktury.

Rozpatrzeni
e uwagi

Pozytywnie

Odpowiedź

Uwaga uwzględniona.

7. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych
W toku konsultacji zostały zorganizowane dwa spotkania, warsztat konsultacyjny w dniu 10.04.2018 r. oraz debata społeczna w dniu 16.04.2018 r.,
które odbyły się w siedzibie MOKSiR w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.
Podczas spotkań zapoznano mieszkańców z treścią aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek oraz zaproponowano
wprowadzenie ewentualnych korekt do zapisów aktualizowanego GPR.
Spotkania prowadziła ekspertka ds. spraw partycypacji Lidia Klimas. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji społecznych wprowadzone zostały
zmiany do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016 - 2020, które wynikają z uwzględnionych uwag.
Podczas przeprowadzonych konsultacji aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek, wpłynęło łącznie 13 uwag. Odnosiły się
one w szczególności do treści projektu GPR.

DODATKOWO MIESZKAŃCY ZGŁOSILI SWOJE REKOMENDACJE I POTRZEBY NIE ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z GPR, T.J.:
Podczas spotkania, mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność podjęcia działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 5 (PU.5)
pn. CZTERY STAWY. Ustalono podczas spotkania, iż jest to istotne dla mieszkańców Miasta Chełmek.
Zgłoszono konieczność modernizacji infrastruktury czasu wolnego przy szkole, która uległa zdewastowaniu (poproszono o weryfikację stanu placu
zabaw). Zgłoszono także zapotrzebowanie na dodatkowe wyposażenie w małą architekturę – głównie ławki, kosze.
Zgłoszono też kwestię podjęcia działań w zakresie zwiększenia dostępności do miejsc parkingowych, dla mieszkańców będących klientami ośrodka
zdrowia (często są to osoby niepełnosprawne, czy o kulach) – w ostatnich miesiącach nasila się problem braku miejsc parkingowych.
Zgłoszono też problem zniszczeń na ul. Staffa (koło stadionu) – zaproponowano, by monitoring stadionu rozszerzyć o monitoring ul. Staffa.

Andrzej Saternus

Burmistrz Chełmka

Załączniki:
Nr 1 – Formularz zgłaszania uwag

