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Brudzeń Duży, dnia 10.08.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Konsultacje projektu wytyczenia podobszarów zdegradowanych rewitalizacji w gminie
Brudzeń Duży

PODSTAWY PRAWNE
Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1023 ze zm.), przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji
stanowią zadania własne gminy.
Zgodnie z art. 8. ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023
ze zm.), przygotowano projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów rewitalizacji i obszarów
zdegradowanych, który następnie poddano konsultacjom społecznym (art. 11. ust. 3 Ustawy). Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach: zbieranie uwag w postaci papierowej lub
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; organizacja spotkań, ankietyzacja oraz zbieranie uwag ustnych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.), o przystąpieniu do konsultacji ww. projektu uchwały powiadomiono dnia 15 czerwca 2018r. i 12 lipca 2018r. tj. na ponad 7 dni przed ich rozpoczęciem

Zamieszczone poniżej podsumowania dotyczą konsultacji społecznych w formie spotkań zorganizowanych w dniach 02 lipca i 26 lipca 2018r. oraz uwag i komentarzy wpisanych do formularza online.

Przeprowadzając konsultacje społeczne na temat proponowanych w projekcie uchwały granic obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji (poszczególnych podobszarów) przygotowano podsumowania z analiz danych faktograficznych, z badań ankietowych na temat głównych problemów, ze
spotkań wcześniejszych oraz z rezultatów warsztatu diagnostycznego.
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PODSUMOWANIE SPOTKAŃ

SPOTKANIE 1, 2, 3
Termin: 02 .07 2018r. o godz. 15: 30 w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, ul Toruńska 2
02.07.2018r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Siecieniu
26 .07 2018r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, ul Toruńska 2

I.

CELE SPOTKANIA

1.
2.
3.

II.

Omówienie przeprowadzonych analiz i uzasadnienia do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
Zebranie uwag i opinii na temat projektu granic podobszarów rewitalizacji
Przedyskutowanie uwag i wniosków do granic obszarów zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji

UCZESTNICY SPOTKANIA

Do udziału w spotkaniach zaproszono interesariuszy rewitalizacji, w tym organizacje pozarządowe,
przedstawicieli przedsiębiorców, pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców. Udział w spotkaniu miał
formę otwartą. Lista obecności dostępna w Urzędzie Gminy . O spotkaniu poinformowano zgodnie z
art. 6 ust.2 Ustawy o rewitalizacji na 7 dni przed spotkaniem konsultacyjnym poprzez:
1. ogłoszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy oraz na tablicach sołeckich.
2. informację w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy
3. informację w formie elektronicznej na BIP razem z projektem uchwały.

Lista uczestników spotkań dostępna jest w Urzędzie Gminy.

III.

PRZEBIEG DYSKUSJI, GŁÓWNE UWAGI

Na wstępie poinformowano o dotychczasowych pracach nad diagnozą i wytyczeniem granic obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, będących podstawą do projektu uchwały. Przedstawiono podsumowanie analiz faktograficznych w pięciu obszarach oraz wyniki ankiety dotyczącej
głównych problemów w gminie.
W dyskusji omówiono dotychczasowe prace diagnostyczne nad opracowaniem Gminnego Programu
Rewitalizacji dotyczące wytyczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji akcentując
znaczenie analiz faktograficznych, badań ankietowych oraz cyklu spotkań z interesariuszami rewitalizacji. Przypomniano zasady i konkretne uwarunkowania opracowania Gminnego Programu Rewitali-
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zacji (GPR) zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Przedstawiono sposób liczenia koncentracji wskaźników
zawierający w sobie odniesienie do danego sołectwa oraz do całej gminy.
Podsumowując zestawienie wskaźników kryzysowości z obszaru społecznego wskazano sołectwa o
najwyższym poziomie nasilenia problemów i negatywnych zjawisk. Należą do nich kolejno: Nowe
Karwosieki, Rokicie, Bądkowo-Rochny, Rembielin, Turza Mała, Więcławice, Strupczewo Duże, SiecieńRumunki, nieco niższy, ale dość wysoki poziom kryzysowości występuje w sołectwach: Winnica, Żerniki, Bądkowo-Rumunki, Główina, Gorzechowo, Sobowo, Nowe Karwosieki, Siecień.
Podsumowując zestawienie wskaźników kryzysowości w pięciu obszarach (społecznym, gospodarczym, funkcjonalno-przestrzennym, technicznym oraz środowiskowym) do sołectw o największym
natężeniu problemów i zjawisk negatywnych, biorąc pod uwagę sumę punktów wskazujących na
poziom kryzysowości, nalezą: Rokicie (40), Turza Mała (38), Nowe Karwosieki (37), Więcławice (37),
Rembielin (33), Główina (32), Siecień Rumunki(29), Bądkowo-Rumunki(28), Bądkowo-Rochny (27),
Myśliborzyce (27), Strupczewo Duże (26), Żerniki (26), Siecień (24), Sobowo (24).
Prezentując wyniki ankiety na temat głównych problemów gminy wskazano, że do najważniejszych
11 problemów z 31 wymienionych w ankiecie, zdaniem mieszkańców gminy, należą w kolejności: (1)
infrastruktura drogowa, (2) brak świetlic, (3) brak dostępu do mediów(sieć wodno-kanalizacyjna,
gazowa), (4) brak centrów, miejsc na prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, (5)brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu, (6) słaby lokalny rynek pracy (mało miejsc pracy), (7)
niewielka aktywność inwestycyjna, brak nowych przedsięwzięć, (8)brak infrastruktury turystycznej
(szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe), (9)ograniczony dostęp do usług publicznych(handel, komunikacja, służba zdrowia), (10)niska gotowość do współpracy wśród mieszkańców, (11)Brak infrastruktury użyteczności publicznej (parki, skwery, place zabaw, itd.).
Do najmniej ważnych spośród 31 wymienionych w ankiecie należą: (31) wykluczenie społeczne, (30)
ubóstwo, (29)bezradność społeczna, (28) Tereny wymagające rekultywacji, (27) bezrobocie.
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W trakcie spotkania zaprezentowano przy użyciu map przebieg proponowanych granic obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

A. Obszary zdegradowane – odpowiedzi uczestników spotkań konsultacyjnych
W trakcie konsultacji społecznych zebrano opinie uczestników spotkań na temat obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Wyniki zebranych odpowiedzi w doniesieniu do obszarów zdegradowanych prezentuje poniższa tabela.
Jednostka
Lap. funkcjonalna

Tak

Nie

1

Główina

12

2

2

Rembielin

10

3

3

Rokicie

14

4

Siecień-Rumunki

9

4

5

Siecień

13

2

6

Turza Mała

10

2

7

Więcławice

12

1
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Uczestnicy spotkań w największym stopniu zgodni byli co do włączenia do obszarów zdegradowanych
następujących sołectw: Rokicie, Siecień, Więcławice i Główina. Najwięcej wątpliwości budziło sołectwo Siecień-Rumunki – cztery opinie wyrażające sprzeciw wobec włączania tego sołectwa do obszarów zdegradowanych
Dodatkowo wskazano jako obszary zdegradowane (w nawiasach liczba wskazań): Turza Wielka (3),
Sikórz, zwłaszcza teren PGR (6) oraz Karwosieki Nowe ( 3), Bądkowo Rochny ( 1), Rembielin ( 1),
Strupczewo Duże ( 1), Żerniki (1)

B

Obszary rewitalizacji – odpowiedzi uczestników spotkań konsultacyjnych

Lp.

Jednostka
funkcjonalna

Tak

Nie

1

Główina

16

2

Rokicie

16

3

Siecień

14

1

4

Turza Mała

11

3

Uczestnicy spotkań konsultacyjnych zgodnie uznali, że do obszarów rewitalizacji należy włączyć Główinę i Rokicie, w dalszej kolejności Siecień oraz Turzę Małą. W przypadku Turzy Małej trzech uczestników nie było za włączeniem Turzy Małej do obszarów rewitalizacji.
Dodatkowo wskazano jako proponowane obszary rewitalizacji: Sikórz, Nowe Karwosieki, Brudzeń
Duży, Turza Wielka
Wyjaśniono, na czym może polegać preferencyjność wniosków wywodzących się z GPR zgłaszanych
do kolejnych konkursów (dodatkowe punkty),ale nie oznacza to zagwarantowanego dofinansowania.

C

Wnioski

Wnioski złożone a pośrednictwem formularza dostępnego na stronie gminy oraz w wersji drukowanej
w Urzędzie Gminy.

1.

Zwiększyć obszar rewitalizacji w miejscowości Siecień o tereny szkoły i ośrodka zdrowia,
gdzie mogą być realizowane zadania związane z wyrównaniem szans społecznych

2. Wskazać ciągi komunikacyjne łączące obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji
3. Wyznaczyć obszar rewitalizacji w miejscowości Brudzeń Duży, z uwagi na centralne położenie miejscowości w gminie a tym samym możliwość zapewnienia usług dla mieszkańców z obszarów zdegradowanych np. Turza Mała.
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W trackie spotkań pojawiło kilka nowych propozycji: Sikórz, tereny po PGR, ale, co warto zaznaczyć,
nie znajdują się w obszarze zdegradowanym. Ponadto prawdopodobnie są to tereny już prywatne i
nie wiadomo co właściciele( nie brali udziału w spotkaniach konsultacyjnych) tych terenów mają w
planach. Następna propozycje to: Turza Wielka w sąsiedztwie Turzy Małej i Nowe Karwosieki w sąsiedztwie Sikorza. W Turzy Wielkiej i Nowych Karwosiekach potrzebne są drogi, i kanalizacja w Sikorzu, na co zwracali uwagę uczestnicy spotkań, w związku z tym trzeba przeanalizować jakie cele społeczne, jakie projekty można tam przygotować, by połączyć z podniesieniem standardów infrastruktury.

Przygotowali: Mirosław Warowicki i Iwona Wierzbicka

