lizacji Gminy Mofki

Gminny Program

Raport ze spotkania konsultacyjnego przeprowadzonego w dniu 22 listopada20l6 r.

Miejsce konsultacji: Sala konferencyjna Urzgdu Miejskiego w Morikach.
Uczestnicy konsultacji: zgodnie z zal1cznikiem - lista obecno6ci.
Ze strony ResPublic uczestniczyli:
o Grzegorz Romaficzuk
Przebieg spotkania konsultacyjnego:
l. Spotkanie otworzyl Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski. W swoim wyst4pieniu
podkreSlil znaczenie Programu Rewitalizacji dla rozwi4zania waznych spolecznie
i gospodarczo problem6w Miasta. Jednoczesnie wskazal na znaczenie konsultacji
spolecznych w przygotowaniu i przyszlym wdra2aniu Programu Rewitalizacji.
2. W dalszej czg{;ci spotkania przedstawiciel wykonawcy ResPublic
P . Grze gorz Romariczuk przedstawil ucze stnikom :
a. Cel konsultacji spolecznych.
b. Dotychczasowy przebieg prac, oraz dalsze kroki niezbgdne do przygotowania
i koricowego uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
c. Podstawowe informacje o zaloleniachi wymaganiach wobec program6w rewitalizacji.
d. JednoczeSnie podkreSlil znaczenie samorz4du gminnego, jako lidera prowadzenia
procesu rewitalizacji, oraz potrzebg skoncentrowania sig na zintegrowanym
i kompleksowym podejSciu do rozwiqzywania problem6w spolecznych,
poprzez Pro gram Rewitalizacj i.
e. R6wnie? zostala podkreSlona rola partycypacji spolecznej w procesie tworzenia,
wdraZania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji.
f. Przestrzenn4 koncentracjg lvystEpowania negatywnych zjawisk spolecznych,
z wintalizacj 4 na mapach.
g. Przestrzenn4 koncentracjg wystgpowania negatywnych zjawisk gospodarczych,

przyrodniczych, technicznych
h.

i

przestrzenno-funkcjonalnych,

z

wizualizacjq

na mapach.
Obszar zdegradowany

rejon:

Alejg

i obszar rewitalizacji obejmujqcy:
Dworcowej (w tym budynek dworca PKP) do ul. Strazackiej,
Niepodleglosci i Alejg wojska Polskiego, park przy amftteatrze,

ul.

ulice Tysi4clecia, Wyzwolenia, oraz ulicg Slonecznq.

Proponowany obszar

do rewitalizacji pokrywa sig w calo6ci z

obszarem
zdegradowanym.
Charakterystykg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar rewitalizacji
obejmuje 0,lo% powierzchni calej gminy (14,02 ha), miasta, oraz zamieszkiwany
jest przez 27,3 4yo mieszkaric6w (a09 I ).
J. Charakterystykg obszaru rewitalizacji z punktu widzenia negatywnych zjawisk
spolecznych, a w tym:
32oh os6b korzystajqcych z pomocy spolecznej mieszka na obszarze,
osoby korzystajqce z pomocy spolecznej stanowi4 6,1olo mieszkaric6w obszaru,
przy Sredniej dla gminy 5,1oA,
39% os6b korzystaj4cych z pomocy spolecznej z powodu bezrobocia mieszka
na obszarze,
osoby korzystaj4ce z pomocy spolecznej z powodu bezrobocia stanowi4 3,60 ,
przy Sredniej dla gminy 2,6oh,
32Yo osob bezrobotnych z calej gminie mieszka na wyznaczonym obszarze,
osoby bezrobotne stanowi4 5,8Yo mieszkaric6w obszaru, Srednia dla gminy 4,8o/o,
35% os6b dlugotrwale bezrobotnych z terenu calej gminy mieszka na obszarze,
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osoby dlugotrwaie bezrobotne!

mieszkaric6w obszaru, srednia dla gminy

2,9oh,

35% wszystkich os6b bezrobotnych z wyksztalceniem co najwyZej gimnazjalnym
zamieszkuje obszar,
osoby bezrobotne z vtyksztalceniem co najwyZej gimnazjalnym stanowiq l,\Yo
wszystkich mieszkaric6w obszaru, Srednia dla gminy: 1,5o ,
35% niebieskich kart typu A zostalo zalohonych na terenie gminy dotyczylo
obszaru,
niebieskie karty typu A dotyczq 3,4oh mieszkaric6w obszaru, Srednia dla gminy
2,7o ,
niska aktywnoSd czgSci mieszkafic6w,
wystgpuj 4ce uzale2nienia.
k. Charakterystykg obszaru do rewitalizacji z punktu widzenia negatywnych zjawisk
gospodarczych, przyrodniczych, technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych, a w tym:
sfera techniczna:
. powierzclnia u2ytkowa budynk6w mieszkalnych przypadajqcych
na 1 mieszkarica na obszarze wynosi 8,8 m2, Srednia dla gminy; 22 m2,
' zly stan techniczny dworca PKP,
sfera przestrzenno- fu nkcj onalna :
. niedostateczne wyposazenie w mal4 architekturg,
. niedost ateczna jakoSd przestrzeni public zny ch,
sfera Srodowiskowa:

.
.

3.

4.

nieekologicznezachowaniaczgScimieszkaric6w,
zanieczyszczenia w przestrzeni publicznej.
W trzeciej czgsci spotkania odbyla sig dyskusja wok6l lvqvzrraczorrego obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizaql ZostaLa r6wnie2 podkreslona ponownie rola
partycypacji spolecznej w procesie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
Uczestnicy spotkania wskazali trafnoSi Wznaczonego obszaru rewitalizacji, wskazuj4c
jednoczeSnie na zgodnoSi wynik6w diagnozy opartej na twardych danych,
z oczekiwaniem uczestnik6w badania spolecznego. Nie zostaly zgloszone hadne

dodatkowe propozycje uzupelnieri lub korekt do prezentowanego obszaru
zdegradowanego i do obszaru rewitalizacji.
Uczestnikom zostaly przedstawione r6wnie2 inne moZliwe formy wlqczenia
sig w konsultacje spoleczne, projektu uchwaly w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

■ノ／

Andrzei Zdanowicz
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