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RAPORT Z OTWARTEGO SPOTKANIA  

Debaty społecznej, w ramach konsultacji społecznych 
Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022. 

 
 

 
1. Podstawowe informacje o spotkaniu 

TYTUŁ/TEMAT 
spotkania 

Debata społeczna, w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady 
Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022 

W ramach 
projektu 

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022 

Data spotkania 16/04/2018 godz. 11.00-12.00 

Miejsce 
spotkania 

Sala Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy Placu 

Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.  

Uczestnicy/ki Interesariusze procesu, w tym mieszkańcy gminy Chełmek  
Moderator/ka Lidia Klimas, ds. partycypacji i konsultacji społecznych 

Inne obecne 
osoby 

 Przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji. 
 Przedstawiciele Samorządu Gminy  (radni). 
 Przedstawiciele działających lokalnie instytucji, w tym: Policji, 

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 
 Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Chełmku- pracownice Urzędu 

Miejskiego, odpowiedzialny za koordynację prac nad Gminnym 
Programem Rewitalizacji. 

 Mieszkańcy. 
Lista uczestników stanowi załącznik do raportu. 

Cele 
1) Zapoznanie mieszkańców z  treścią aktualizowanego Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Chełmek 
2) Wprowadzenie ewentualnych korekt  do zapisów GPR.  

Metoda Prezentacja, otwarta debata. 
Autor/ka 
raportu 

Lidia Klimas 

 
 
 
2. Przebieg spotkania  

Otwarte spotkanie z mieszkańcami Gminy Chełmek w ramach prac związanych z aktualizacją 
Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Debata społeczna, dotyczyła konsultacji społecznych Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku 
w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022. 
 
Podczas spotkania konsultacyjnego zastosowane zostały różne metody prowadzenia: prezentacja 
i debata, ale dominującą część spotkania wypełniła debata mieszkańców. 
 



  
 

W pierwszej części spotkania: 
 zostały zaprezentowane / przypomniane kluczowe definicje związane z rewitalizacją, wynikające 

z Ustawy o rewitalizacji. 
 przedstawiona/przypomniana została struktura i kluczowe założenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji (w formie prezentacji Power Point i prezentacji części dokumentu). 
 Przedstawiono informacje o stanie realizacji GPR w zakresie przedsięwzięć podstawowych 

uwzględnionych w  Gminnym Programie Rewitalizacji. 
 Przedstawiono kluczowe propozycje związane z aktualizacją GPR (wynikające z treści 

konsultowanej uchwały), w tym w zakresie wprowadzenia nowego przedsięwzięcia 
podstawowego (PP.5) - „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów zabudowy sportowej i kultury 
fizycznej z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi w rejonie ulic ul. Broniewskiego 
i ul. Krakowskiej w Chełmku” oraz wydłużenia okresu realizacji GPR do roku 2022. 

 
W kontekście omawianej na wcześniejszym spotkaniu konsultacyjnym kwestii zniszczeń i braków 
dotyczących placu zabaw przy szkole w Bobrku poinformowano mieszkańców, iż ze względu 
na niedawną dewastację oraz kradzież elementów urządzeń wielofunkcyjnych i nawierzchni placu 
zabaw - aktualnie toczy się postępowanie na policji. Naprawa zostanie przeprowadzona przez Gminę  
w okresie około 2 tygodni. 
W kontekście wniosku o dodatkowe ławki, poinformowano,  iż nie było takich planów (obecnie na 
placu znajdują się 2 ławki i wydawało się, że są one wystarczające). Jednak mieszkańcy mogą zgłaszać 
swoje potrzeby (zawnioskować o dodatkowe elementy) i wniosek tak rozpatrzony. Warto podkreślić, 
że wniosek taki został uwzględniony w protokole z pierwszego spotkania konsultacyjnego (z dnia 
10.04.2018 r.). 
 
 
 
W drugiej części uczestnicy podczas debaty podkreślili, iż przedmiotowa inwestycja – jej zakres, 
dotyczy odtworzenia infrastruktury obiektu zgodnie z pierwotnym założeniem z lat 50-60 XX wieku. 
Dodatkowo w odniesieniu do próśb mieszkańców z pierwszego spotkania przedstawiono informacje 
dotyczące włączanego do programu przedsięwzięcia podstawowego nr 5: 
 Podano parametry boiska: płyta boiska 64m x 100 m 
 Podano parametry (długość bieżni): ok. 600 metrów 
 Podano informacje po weryfikacji informacji, czy w promilu 20 km znajduje się tej klasy obiekt 

(łącznie z infrastrukturą lekkoatletyczną): najbliższy tego typu obiekt znajduje się w Chorzowie 
i  Katowicach. 

 Podano szacunkowe koszty, dotyczące realizacji części lekkoatletycznej stadionu (odtworzenia 
jej): wynoszą one 20% wartości inwestycji. 

Podczas debaty, mieszkańcy weryfikując racjonalność inwestycji (relacja nakład rezultat), uznali 
że część lekkoatletyczna inwestycji, w kontekście szacownych kosztów (ok. 20% inwestycji), daje 
dużo większe możliwości zagospodarowania infrastruktury na rzecz mieszkańców (oferty, 
organizacji wydarzeń integrujących), w tym w kontekście utrzymania w przyszłości obiektu  
zainteresowania instytucji i partnerów lokalnych. 
 
Mieszkańcy podczas debaty odnosili się do kwestii możliwej do realizacji oferty i jej realnej potrzeby, 
oraz odnosili się do kwestii zasad udostępniania obiektu mieszkańcom, kładąc nacisk na konieczność 
dostosowania oferty do potrzeb różnych grup mieszkańców oraz zapewnienia kadry, 
która animować będzie działalność poszczególnych obiektów (wykorzystanie obiektu, które 
potwierdzi racjonalność inwestycji). 
W tym kontekście sformułowano następujące postulaty – wnioski: 

 
 
 



  
 

WNIOSKI/UWAGI DO AKTUALIZOWANEGO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CHEŁMEK NA LATA 2016-2022 
Zgłoszone w czasie konsultacji z mieszkańcami w dniu 16 kwietnia 2018 r. 
 

Nr uwagi 

Część dokumentu, 

do którego odnosi się 

uwaga (numer strony 

dokumentu, nazwa 

sekcji) 

Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 

Uwaga nr 1  
 

Dotyczy  przedsięwzięcia 
uzupełniającego nr 11 
MOKSiR OdNowa 

Ustalono, iż zarówno w kontekście realizowanych 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, 
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. 

Zgodnie z dostrzeganymi 

potrzebami. 

Uwaga nr 2  
 

Dotyczy wdrożenia 
przedsięwzięć 
podstawowych zawartych 
w GPR 

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 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.  

Zgodnie z dostrzeganymi 
potrzebami. 



   

Uwagi ogólne, poza wymienionymi powyżej , szczegółowymi: 

Interesariusze, w tym mieszkańcy Gminy Chełmek zostali poinformowani, iż będą mogli zgłaszać dalsze 
uwagi pisemnie/mailowo do 29 kwietnia 2018 r. 
 
 
Załączniki 

1) Lista obecności na spotkaniu (w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Chełmku) 
2) Prezentacja ze spotkania 
 


