Rewitalizacja
Gmina Chełmek
Chełmek, 09.02.2017 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHEŁMEK
PRZEDMIOT KONSULTACJI:
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 20162020.
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TREŚĆ RAPORTU:
1. Przedmiot konsultacji społecznych
Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był: projekt uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020.
2. Interesariusze konsultacji społecznych
Jako interesariuszy procesu rewitalizacji szczególnie należy wymienić:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami
znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
mieszkańców gminy innych niż wymienieni w pkt 1;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy
nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
organy władzy publicznej;
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 przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020, w tym w
szczególności:
1) Zapoznanie z treścią Gminnego Programu Rewitalizacji;
2) Zebranie od uczestników konsultacji propozycji zmian do zapisów GPR.
4. Organizacja i przebieg
Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 5 do 30 stycznia 2017r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza
Chełmka nr 0050.415.2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020, 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 10.01.2017 r. oraz w dniu 17.01.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11.
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 sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Chełmku, ul. Krakowska 11 w dniu 10.01.2017r. oraz debaty społecznej w dniu 17.01.2017r., która również odbyła się w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego w Chełmku. Przedmiotem spotkań było przedstawienie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek, jak również zebranie
uwag i sugestii do przedłożonego projektu uchwały.
5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach
Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji Gminy Chełmek.
W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło łącznie: 38 osób.
6. Zgłoszone uwagi
Podczas trwania konsultacji zgłoszono łącznie 21 uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016-2020. w tym w formie:
 papierowej: 1
 elektronicznej: 0
 ustnej: 20

Zgłoszone uwagi:
Część
dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga
(numer strony
dokumentu, nazwa
sekcji)

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uwaga nr 1

Strona 100 opis
przedsięwzięcia
przy informacji o
dźwigu
platformowym
wiersz 18-ty

Dopisać możliwość
zaprojektowania
odpowiednio długiej pochylni
o małym kącie nachylenia, tak
aby był możliwy wjazd osoby
na wózku lub z wózkiem
dziecięcym na peron.

Należy zapewnić dostępy na peron
dla osób z niepełnosprawnością
ruchową, z wózkami i na wózkach
inwalidzkich. Obecnie jest to
niemożliwe.
Rozwiązanie z pochylnią (kiedyś
stosowane w Chełmku jest
oczekiwane przez starszych
mieszkańców gdyż sprawdziło się
przez lata, a winda nie powinna
być jedynym
rozwiązaniem dostępu do peronów
i budynku dworca).
Proponuje się też odbudować
ścieżkę która istniała po starej
trasie.

Rozpatrzono
negatywnie

Uwaga nr 2

Strona 100 opis
przedsięwzięcia

Informacje dotyczące peronów
ograniczone są do zapisu

Aktualnie poziom wysokości
peronów względem stopni przy

Rozpatrzono
negatywnie

Nr uwagi

Uzasadnienie uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

Budynek dworca PKP w
Chełmku jest obiektem
parterowym, nie ma
żadnego problemu z
dojściem czy dojazdem
dla osoby
niepełnosprawnej
ruchowo, na wózku
inwalidzkim czy osoby z
wózkiem dziecięcym. Jeśli
chodzi o dostęp na peron,
można się dostać na niego
bezpośrednio z chodnika
przy ulicy Piastowskiej i
Krakowskiej. Należy
zwrócić uwagę, iż nie
istnieje możliwość
zaprojektowania pochylni
na skarpie pomiędzy
budynkiem dworca a
peronem, ze względu na
kilkumetrową różnicę
poziomów.
Zakres poza projektem,
nie stanowi własności

Część
dokumentu,
Nr uwagi

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

Treść uwagi/opinii/
propozycji

„Wykonanie zewnętrznego
podestu i schodów
prowadzących na peron”Dopisać konieczność
podwyższenia samego
poziomu peronów.

Uwaga nr 3

Uwaga nr 4

Strona 37
TABELA
Potencjały
obszaru
rewitalizacji
dopisać należy do
tabeli
Str. 112

Uwaga nr 5

Str. 110

Trzeba wymienić wśród
organizacji działających w
gminie Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów z siedzibą przy ul.
Topolowa 6 w Chełmku.
Dopisać ścieżkę dydaktyczną
typu ogród doświadczeń
(na wzór Krakowskiego) do
koncepcji SKAŁA.
Zamieścić wizualizację
basenu odkrytego w GPR

Uzasadnienie uwagi

wejściach do wagonów, na stacji
|Chełmek Fabryka, jest znacząco
niższy niż nowo budowanych
peronów na dworcach
(po remontach), więc wejście do
pociągu jest utrudnione lub wręcz
niemożliwe dla starszych osób i
małych dzieci, osób z wózkami
oraz pakunkami.
To bardzo aktywna organizacja
działająca na terenie całej gminy,
stanowi istotny potencjał w
działaniach na rzecz społeczności
lokalnej.

Sprawdzona forma zabawy i
edukacji zarazem, pasuje
do koncepcji Przedsięwzięcia
SKAŁA.
Wizualizacja bardzo konkretnie
wskazuje zakres i efekt
przedsięwzięcia dla użytkowników.

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

gminy. Zadanie w gestii
PKP.

Rozpatrzono
Pozytywnie

Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów z siedzibą przy
ul. Topolowa 6 w
Chełmku zostanie ujęty w
Programie.

Rozpatrzono
pozytywnie

Treść uwagi zostanie
ujęta w Programie.

Rozpatrzono
negatywnie

Na chwilę obecną
projekty są w fazie
przygotowań. Cały czas
istnieje możliwość
wprowadzania zmian i
korekt, zatem nie jest
zasadne zamieszczanie

Część
dokumentu,
Nr uwagi

Uwaga nr 6

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

Odpowiednio
wybrane części
dokumentu.

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Zamieścić wizualizację
również innych
projektowanych inwestycji,
jeżeli są dostępne, np.
przedszkola czy stacji
kolejowej.

Uzasadnienie uwagi

Jeśli są to należy pokazać je w
dokumencie, gdyż wizualizacja
bardzo konkretnie wskazuje
zakres i efekt przedsięwzięcia dla
użytkowników.

Rozpatrzeni
e uwagi

Rozpatrzono
negatywnie

Odpowiedź

wizualizacji projektów w
GPR Gminy Chełmek na
lata 2016-2020. Wszelkie
dokumenty techniczne
stanowić będą załączniki
do wniosków
aplikacyjnych w ramach
ogłaszanych konkursów
oraz dostępne będą w
Urzędzie Miejskim w
Chełmku,
po zaakceptowaniu
projektów do realizacji
w miarę możliwości
na stronie Gminy, w tym
w zakresie spraw
poświęconym
rewitalizacji.
Na chwilę obecną
projekty są w fazie
przygotowań. Cały czas
istnieje możliwość
wprowadzania zmian i
korekt, zatem nie jest
zasadne zamieszczanie
wizualizacji projektów
w GPR Gminy Chełmek na

Część
dokumentu,
Nr uwagi

Uwaga nr 7

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

Str. 85
Przedsięwzięcie
Aktywizacja
odNowa (dotyczy
zmiany całości
zapisu)

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Nieprecyzyjne zapisy w
aktualnej charakterystyce
przedsięwzięcia. Propozycja
zmiany całości opisu.
„AKTYWIZACJA odNowa
Pakiet działań mających na celu
aktywizację zawodową osób
pozostających bez zatrudnienia
i/lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
W ramach pakietu przewiduje

Uzasadnienie uwagi

Trzeba dopisać konkrety związane
z rozwojem lokalnego rynku pracy,
pomysły na wspieranie
przedsiębiorczych i oddalonych od
rynku pracy. Inaczej trudno będzie
zrealizować projekt.

Rozpatrzeni
e uwagi

Rozpatrzono
pozytywnie

Odpowiedź

lata 2016-2020. Wszelkie
dokumenty techniczne
stanowić będą załączniki
do wniosków
aplikacyjnych w ramach
ogłaszanych konkursów
oraz dostępne będą w
Urzędzie Miejskim w
Chełmku,
po zaakceptowaniu
projektów do realizacji
w miarę możliwości
na stronie Gminy, w tym
w zakresie spraw
poświęconym
rewitalizacji.
Kwestia aktywizacji
zawodowej, w tym osób
znajdujących się w
szczególnie trudnej
sytuacji zawodowej,
w sposób szczególny
powinny być poddane
dalszej analizie
adekwatnie do bieżącej i
zmiennej sytuacji i rynku
pracy. Dlatego kwestia ta

Część
dokumentu,
Nr uwagi

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

Treść uwagi/opinii/
propozycji

się komplementarne działania,
mające wesprzeć osoby
znajdujące się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy
(głownie osoby młode, osoby
55+, długotrwale bezrobotne).
Proponowane działania to:
 Wspieranie innowacyjnych
pomysłów na działalność
gospodarczą oraz
wprowadzenie w miarę
możliwości systemu
preferencji dla
przedsiębiorców z obszarów
rewitalizacji w gminie;
 Powiązanie lokalnego
systemu edukacji z nowymi
lokalnymi miejscami pracy
w sektorze turystyki oraz
opieki nad osobami
zależnymi, na przykład
otworzenie technikum o
kierunku opiekuńczopielęgnacyjnym,
przygotowujące kadry do
obsługi projektu
Seniorlandia, w miejsce

Uzasadnienie uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

stanowi szczególne
wyzwanie dla prac
Komitetu Rewitalizacji,
który adekwatnie do
okoliczności, we
współpracy z
odpowiednimi
instytucjami, proponować
może bardzie
skonkretyzowane
działania.
Dlatego uwaga zostanie
przedstawiona
Komitetowi
ds. Rewitalizacji,
powołanemu jako ciało
opiniodawcze oraz
doradcze. Będzie on
również współpracował
z samorządem przy
realizacji Programu
Rewitalizacji. Dlatego też
zostanie podjęta próba
rozwiązania problemu
poprzez działania
Komitetu w
porozumieniu z MOPS w

Część
dokumentu,
Nr uwagi

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

Treść uwagi/opinii/
propozycji

zlikwidowanego w roku
2016 Powiatowego Zespołu
Szkół nr 8 w Chełmku.
 Ukierunkowanie
istniejącego strumienia
dotacji na tworzenie
działalności gospodarczej, w
miarę możliwości z
uwzględnieniem
wykorzystania
endogenicznych
potencjałów oraz planów
rozwojowych Gminy.
 W miarę możliwości
utworzenie nowego
lokalnego programu
dotacyjnego i/lub
inkubatora
przedsiębiorczości.
 Intensyfikacja działań
mających na celu
aktywizację zawodową osób
w wieku 55+, zwłaszcza
długotrwale pozostających
bez pracy, m.in. poprzez
tworzenie i rozwój
spółdzielni socjalnej o której

Uzasadnienie uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

Chełmku oraz PUP w
Oświęcimiu.

Część
dokumentu,
Nr uwagi

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

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

mowa w przedsięwzięciu
Seniorlandia oraz innych
tego typu.
 Tworzenie atrakcyjnych
miejsc pracy w turystyce na
bazie przedsięwzięcia
SKAŁA.”
Uwaga nr 8

Str. 87
przedsięwzięcie
BEZPIECZNY
PIESZY
Przedsięwzięcia
mające na celu
podniesienie
bezpieczeństwa
pieszych, poprzez
poprawę jakości
infrastruktury
drogowej w
gminie.

Tym działaniem powinna być
objęta cała Gmina.

Problem bezpieczeństwa dotyczy
wielu miejsc w gminie więc projekt
powinien być- realizowany na
całym jej terenie.

Rozpatrzono
negatywnie

Sugestia zgłoszona przez
mieszkańców, stanowi
istotne źródło informacji
dla władz Gminy, w
kontekście prowadzenia
polityki rozwojowej i
czynników istotnych dla
jakości życia
mieszkańców.
Jednakże działaniem
„Bezpieczny Pieszy”, w
świetle definicji
Programu Rewitalizacji,
może zostać objęty
jedynie obszar
rewitalizacji. Dlatego
propozycja ta zostanie
potraktowana jako
wskazówka dla dalszej

Część
dokumentu,
Nr uwagi

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

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

polityki rozwoju gminy
Chełmek, ponieważ ma
wysokie uzasadnienie
społeczne.
Uwaga nr 9

Strona 103 wiersz Zmiana z ul. Kolejowej na
9
ul. Piastowską

Uwaga nr
10

Strona 95 i 96
sekcja 2-Dom
Seniora w
Chełmku

Usunąć należy z opisu opinię
o niskiej jakości działalności
zapisaną cyt. ”… działalność
tam prowadzona jest jednak
nieskoordynowana, a
oferowanych form działalności
nie charakteryzuje wysoka
jakość.”

Uwaga nr
11

Str. 81 pozycja 2 –
przedsięwzięcie
MOKSIR odNOWA

Dopisanie do listy:
 plenerowe wycieczki w tym,
rowerowe, kajakowe
 wyjazdowe koncerty
 rozszerzenie kanałów

Stacja Chełmek Fabryka znajduje
się przy ulicy Piastowskiej a nie
Kolejowej
Brak zgody przedstawicieli
seniorów na niską ocenę jakości
obecnie prowadzonej działalności.

To są działania planowane i
realizowane przez MOKSiR więc
stanowić powinny część oferty.

Rozpatrzono
pozytywnie

Zmiana zostanie
wprowadzona.

Rozpatrzono
pozytywnie

Zapis ”… działalność tam
prowadzona jest jednak
nieskoordynowana …”
zostanie usunięty, a zapis
„…oferowanych form
działalności nie
charakteryzuje wysoka
jakość” zostanie
skorygowany jako
„oferowane formy
działalności będą
sukcesywnie wzbogacane
co doprowadzi do
poprawy ich jakości”.
Przedsięwzięcia zostaną
dopisane do listy.

Rozpatrzono
pozytywnie

Część
dokumentu,
Nr uwagi

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

Uwaga nr
12

Str.106
Przestrzeń
spotkań i
rekreacji w
Bobrku

Uwaga nr
13

Str.108
Przestrzeń
spotkań i
rekreacji w
Bobrku

Uwaga nr
14

Przedsięwzięcie:
Chełmek – odNowa
Nowe przestrzenie
aktywności i
integracji
społecznej w
Chełmku,
szczególnie dla
seniorów, dzieci i
rodzin z dziećmi

Treść uwagi/opinii/
propozycji

informowania mieszkańców
o ofercie
(plakaty)
Dopisać w zakresie prac:
Budowa parkingu przy boisku
sportowym.

Dopisanie : „Zatrudnienie
osoby na miejscu (przez
MOKSiR) która będzie
realizowała program
wychodzący naprzeciw
zapotrzebowania
mieszkańców”.
Dodanie do zakresu inwestycji:
 dobudowania pochylni przy
Domu Seniora

Uzasadnienie uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Brak aktualnie miejsc
parkingowych dla uczestników
zajęć i ich rodzin.

Rozpatrzono
negatywnie

W GPR brak informacji w zakresie
zgłaszanej przez mieszkańców
potrzeby zwiększenia dostępu do
integrującej i aktywizującej
mieszkańców oferty czasu wolnego
w Domu Ludowym w Bobrku.

Rozpatrzono
pozytywnie

Działanie istotne, ze względu na fakt,
że wśród seniorów znajdują się osoby
o specjalnych potrzebach
(niepełnosprawność), powoduje to
konieczność stworzenia łatwego
dostępu do budynku osobom na
wózkach inwalidzkich lub o kulach

Rozpatrzono
negatywnie

Odpowiedź

W toku prac nad GPR
osoba zgłaszająca uwagę
konsultowała się z
przedstawicielami
Urzędu Miejskiego w
Chełmku z prośba o
szczegółowe wyjaśnienia
i w toku wyjaśnień
wycofała wniosek.
Treść uwagi zostanie
dopisana do Gminnego
Programu Rewitalizacji.

Z przyczyn technicznych
budowa pochylni nie jest
możliwa. Duża różnica
wysokości pomiędzy
terenem, a poziomem
zerowym budynku
spowodowałaby
konieczność budowy

Część
dokumentu,
Nr uwagi

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

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Uzasadnienie uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Projekt:
DOM SENIORA W
CHEŁMKU – str. 94
(Zakres inwestycji)

Uwaga nr
15

Strona 81

Zamiana nazwy z Ludzie Syreny
na nazwę skoncentrowaną na
określeniu buczek, np.
„BUCZEK FABRYCZNY - hejnał
Chełmka”

Obecni na spotkaniu
konsultacyjnym byli zgodni że
nazwa „Ludzie Syreny” kojarzy się
albo z syrenami (legendarnymi
postaciami z mitologii greckiej)
albo z syreną alarmową która
informuje o awarii lub innym
niebezpieczeństwie. Oba
skojarzenia są źle kojarzone.
Natomiast buczek funkcjonuje w
świadomości mieszkańców jako
dźwięk pozytywny i wspomnienie
dzieciństwa, jest mile kojarzony z
okresem prosperity miasta.

Rozpatrzono
negatywnie

Odpowiedź

wielometrowej pochylni,
co nie tylko zakłóciłoby
estetykę zabytkowego
obiektu, ale ze względu
na skomplikowaną
konstrukcję będzie
rozwiązaniem
niefunkcjonalnym.
Nazwa „Buczek fabryczny
nie – hejnał Chełmka”,
kojarzy się mocno z
historycznym podejściem
do Chełmka. Projekt,
dla którego
zaproponowano nazwę,
dotyczy zaś
kształtowania liderów
społecznych wśród
różnych grup wiekowych
(w tym młodzieży),
do których określenie
buczek fabryczny nie
stanowi adekwatnego
odniesienia.

Część
dokumentu,
Nr uwagi

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

Uwaga nr
16

Cały dokument

Uwaga nr
17

Strona 37

Uwaga nr
19

Strona 37 tabela
SFERA
GOSPODARCZA

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Zamienić w całym
dokumencie słowo
DESTYNACJA na słowo
MIEJSCE
Dopisać do Tabeli w miejscu
gdzie jest już z zapis cyt.: ”Przez
gminę przebiega także szlak
wodny tzw. droga wodna
Górnej Wisły” ( należy
Dopisać) oraz Szlak wodny
Przemszy.
Zamienić tekst: „Dysponowanie
potencjalnymi terenami pod
inwestycje; potencjał wolnych
terenów po PZPS „Chełmek” (ok.
2/3 z 27 ha) i obiektów”
przemysłowych (powierzchnie
produkcyjne, usługowe i
magazynowe)”
na „Dysponowanie
potencjalnymi terenami pod
inwestycje około 12 ha
(obecnie Krakowska
specjalna strefa
ekonomiczna- podstrefa
Chełmek) wolne tereny obok
istniejącej strefy

Uzasadnienie uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

Postulat nieużywania obcych słów.

Rozpatrzono
pozytywnie

Uwaga zostanie
uwzględniona w
dokumencie.

Pominięto ważny zasób
przyrodniczy.

Rozpatrzono
pozytywnie

W Programie dopisany
zostanie Szklak Wodny
Przemszy.

To najnowsze i precyzyjne
informacje o tym miejscu
zgłoszone przez pracowników
urzędu.

Rozpatrzono
pozytywnie

Tekst zostanie zmieniony.

Część
dokumentu,
Nr uwagi

Uwaga nr
19

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

Str. 74
Przedsięwzięcie
Szanse
edukacyjne na +

Treść uwagi/opinii/
propozycji

przemysłowej. Teren
postindustrialny po PZPS
„Chełmek” jest już aktualnie
zagospodarowany w około
2/3. Zostały też
przebudowane drogi
dojazdowe do tego terenu.”
Zmiana nazwy na
„Kompetencje młodzieży i
nauczycieli w XXI wieku –
nowe drogi edukacji w gminie
Chełmek” a treści opisu.
dopisać:
a) zajęcia z reorientacji
zawodowej z myślą o dalszej
edukacji i rynku pracy dla
uczniów szkoły
podstawowej.
b) pracę z nauczycielami nad
zmianą postaw wobec
kluczowych kompetencji i
nowych zawodów.
c) szkolenia – doskonalenia
zawodowe w nowych
zawodach oraz szkolenia
kompetencji oczekiwanych
przez rynek pracy.

Uzasadnienie uwagi

Nauczyciele zobligowani do
osiągania wyników na egzaminach
–wysokiej punktacji związanej z
rankingowaniem szkół, zapominają
(zdaniem uczestników konsultacji)
o rozwoju uczniów w ich
kompetencjach życiowych.
Zadaniem niektórych uczestników
spotkania, stosunkowo niska jest
też wiedza i świadomość
nauczycieli na temat kluczowych
kompetencji opisanych w
dokumencie „Strategia rozwoju
kraju do 2020 r.”
Konieczna jest aktualna wiedza na
ten temat oraz zmiana metod
nauczania i mentalności
nauczycieli w tym zakresie.

Rozpatrzeni
e uwagi

Rozpatrzono
pozytywnie

Odpowiedź

Proponowane uwagi
zostaną uwzględnione w
Gminnym Programie
Rewitalizacji. W
kontekście propozycji:
d) „Stworzenie forum
dyskusji o edukacji w
MOKSiR-ze na temat
„Jaka ma być edukacja
w Chełmku?”.
Nauczyciele, rodzice i
uczniowie powinni
mieć świadomość że
cechy i kompetencje
takie jak: współpraca,
pasja, kreatywność
będą promowane”
nie uwzględniono
MOKSiR jako realizatora
działania, gdyż dotyczy

Część
dokumentu,
Nr uwagi

Uwaga nr
20

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

Str. 74
Przedsięwzięcie
Szkoła na 6+

Treść uwagi/opinii/
propozycji

d) Stworzenie forum dyskusji o
edukacji w MOKSiR-ze na
temat „Jaka ma być edukacja
w Chełmku?”. Nauczyciele,
rodzice i uczniowie powinni
mieć świadomość że cechy i
kompetencje takie jak:
współpraca, pasja,
kreatywność będą
promowane.
e) Stworzenie przez Radnych i
mieszkańców spójnej
koncepcji edukacji gminnej.
Zmiana nazwy na inną:
„Początek nowego wieku nauczyciele, rodzice i
uczniowie w Gminie
Chełmku wobec nowych
wyzwań”

Uzasadnienie uwagi

Rozpatrzeni
e uwagi

Odpowiedź

ono kluczowo placówek
oświaty i instytucji rynku
pracy, co nie jest
adekwatne do zadań i
kompetencji instytucji
kultury. Realizator
zostanie ustalony na
etapie wdrażania.

Nie odpowiada mieszkańcom
oceniający charakter tytułu „Szkoła
na 6+”.Zdaniem obecnych cyt.” Być
może to nie oceny sprawiają że ktoś
odnosi sukcesy w dorosłym życiu.
Nie trzeba być na 5 czy 6 aby radzić
sobie na rynku pracy i w
codziennym życiu.” A ocenianie
jakości szkół przez pryzmat
wyników punktowych z
egzaminów zdaniem uczestników
negatywnie wpływa na te
placówki, polaryzujące je, dzieląc
uczniów i wymagając od

Rozpatrzono
pozytywnie

Nazwa zostanie
zmieniona.

Część
dokumentu,
Nr uwagi

Uwaga 21
(uwaga
pisemna)

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

Strona 1, Tytuł
dokumentu
będącego
załącznikiem do
konsultowanej
uchwały oraz
strona 124
Początek
rozdziału 11.1)

Treść uwagi/opinii/
propozycji

Zamiast niepoprawnej nazwy
Gminny Program Rewitalizacji
dla Gminy Chełmek na lata
2016-2020,
należy wprowadzić:
Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Chełmek na lata 20162020

Uzasadnienie uwagi

nauczycieli uczenia „pod
egzaminy”.
Konieczność uspójnienia
nazewnictwa, z treści uchwały i
GPR będącego jej załącznikiem

Rozpatrzeni
e uwagi

Rozpatrzono
pozytywnie

Odpowiedź

Uwaga uwzględniona.

7. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych
Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek, wpłynęło łącznie 21 uwag. Odnosiły się one
w szczególności do treści projektu GPR.
W toku konsultacji zostały zorganizowane dwa spotkania, warsztat konsultacyjny w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11,
dnia 10.01.2017r. oraz debata społeczna w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11, dnia 17.01.2017r.
Podczas spotkań zaprezentowano projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek wraz z załącznikami oraz zebrano uwagi i sugestie
do dokumentu. Spotkania prowadzili eksperci Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. 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.

Załączniki:
Nr 1 – Formularz zgłaszania uwag

