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| RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ WARSZTATU
PODSUMOWUJĄCO-KONSULTACYJNEGO

1.

Informacje ogólne



Termin: Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 6-15 marca 2017 r.



Formy konsultacji: Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:
o

Warsztat podsumowująco-konsultacyjny

o

Możliwość zgłoszenia uwag poprzez wypełnienie formularza elektronicznego
dostępnego pod adresem: https://ryki.ankietka.pl/

o

Możliwość

zgłoszenia

uwag

na

formularzu

papierowym

dostępnym

w Urzędzie Miejskim oraz na stronie www.ryki.pl składając osobiście
Sekretariacie Urzędu Miejskiego (ul. Karola Wojtyły 29

2.

Uwagi zgłoszone w formie elektronicznej bądź papierowej

W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne uwagi zarówno w wersji elektronicznej jak
i papierowej.

3.

Warsztat podsumowująco-konsultacyjny



Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Rykach (Ul. Karola Wojtyły 29)



Uczestnicy: w warsztacie wzięło udział 23 osoby, byli to przedstawiciele Urzędu,
jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańcy sołectw miejskich

Przebieg spotkań:
Celem warsztatu było skonsultowanie głównych założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta i Gminy Ryki. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia głównych definicji
związanych z rewitalizacją. Następnie omówione zostały działania realizowane w ramach
projektu takie jak:
1) Opracowanie diagnozy gminy w podziale na sołectwa i osiedla oraz pogłębiona
charakterystyka obszaru rewitalizacji, w tym przeprowadzenie:
•

Pikniku rewitalizacyjnego

•

Dnia Otwartego Rewitalizacji

•

Warsztatu diagnostycznego

•

Badania społecznego

2) Opracowanie projektu Programu Rewitalizacji, w tym:
1

•

Zbieranie pomysłów na projekty rewitalizacyjne

•

Przeprowadzenie warsztatu projekcyjnego

3) Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji
4) Opracowanie ostatecznej wersji dokumentu i uchwalenie przez Radę Gminy
Kolejnym krokiem było przedstawienie możliwości na zgłaszanie uwag w ramach
konsultacji społecznych. W dalszej części spotkania omówione zostały metody wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, które zostały krótko scharakteryzowane.
Po prezentacji obszaru przedstawiona została wizja podobszarów rewitalizacji do roku
2022, a następnie cele rewitalizacji i główne kierunki działań również w podziale na
podobszary.
W ostatniej części prezentacyjnej omówione zostały główne projekty rewitalizacyjne, jakie
znalazły się w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
Druga część spotkania poświęcona była na pytania uczestników i dyskusję. W ramach
dyskusji zgłoszono następujące uwagi:
1) Zaproponowano, aby w celu 1.3 (IIpOR) zamienić słowo odbudowa na wzmocnienie.
Uwaga została uwzględniona.
2) Zauważono, że w programie brakuje projektu dotyczącego stawu Buksa – taki projekt
został dodany, podobnie jak kolejny projekt dotyczący harcówki.
3) Jeden z uczestników zadał pytanie odnośnie starej strażnicy straży pożarnej. Jest
nowa, a co z budynkiem starym. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz mówiąc, że obiekt
ten jest w zadawalającym stanie technicznymi i nie znajduje się na obszarze
rewitalizacji, dlatego nie został umieszczony w Programie Rewitalizacji.
4) Kolejne pytanie od jednej z uczestniczek dotyczyło terenu, na którym znajduje się
obecnie targowisko (jest teren znajdujący się na obszarze rewitalizacji). Odpowiedzi
na to pytanie również udzielił Pan Burmistrz. Projekt dotyczący targowiska nie został
wpisany do Programu Rewitalizacji, prawdopodobnie Gmina sama zajmie się tym
terenem. Targowisko to nie ma zbyt dużych szans na otrzymanie dofinansowania.
Warunkiem, aby takie dofinansowanie otrzymać byłaby konieczność utrzymania
całotygodniowego

targowiska,

co

byłoby

bardzo

trudne.

Ewentualnie

isteniej

możliwość zagospodarowania terenu na targowisko przy Karola Wojtyły – na działce
Orange, gdyby udało się odkupić ten teren, to tam można myśleć o małym, miejskim
targowisku w wydaniu całotygodniowym.

W tym momencie nie jest planowane

przeniesienie dużego targowiska, ze względu koszty a nowe, możliwe miejsce będzie
mniej dostępne dla mieszkańców.
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Podczas spotkania nie zgłoszono więcej uwag ani pytań. Prowadzący podziękowali
za wszystkie zgłoszone wnioski i zachęcili do zapoznania z dokumentem dostępnym
na stronie i zgłoszenia jeszcze dodatkowych uwag.

3

