Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mogilna na lata 2009-2015

Załącznik nr 2
do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Raport z konsultacji społecznych
W związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Mogilna Urząd Miejski
w Mogilnie w dniu 25 lutego 2008 roku zorganizował otwarte debaty społeczne.

W celu zainteresowania możliwie jak największej liczby mieszkańców informację
o konsultacjach umieszczono w mediach. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Mogilnie zostało umieszczone zaproszenie do konsultacji społecznych następującej treści:
Szanowni Państwo,
Miasto Mogilno rozpoczęło proces opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
na lata 2008-2013. Stworzenie takiego programu jest niezbędne do aplikowania o środki
unijne przyznawane w ramach Funduszy Strukturalnych i bardzo istotne dla rozwoju naszego
miasta.
Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mogilna wyznaczy kierunki
dalszych działań w celu pozyskiwania środków unijnych i określi które przedsięwzięcia są dla
nas priorytetowe z punktu widzenia poprawy sytuacji społeczności naszego miasta, integracji
jego

mieszkańców,

rozwoju

lokalnych

małych

i

średnich

przedsiębiorstw

oraz

zrównoważonego rozwoju obszaru.
Bardzo zależy nam na tym, by mieszkańcy czynnie włączyli się w pracę nad
opracowaniem Programu. Już dzisiaj pragnę zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach
społecznych dotyczących opracowania LPR. Zachęcam przedstawicieli lokalnych organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot
mieszkaniowych i wszystkich innych mieszkańców do wypełniania kart projektowych i
zgłaszania własnych wniosków do programu rewitalizacji. Wypełniając kartę macie Państwo
możliwość aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji. miasta, rozumiany jako kompleksowa
strategia podniesienia jakości życia.
Jestem przekonany, że realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji nie tylko wpłynie na
poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, ale również wzmocni więzi społeczne i poczucie
integracji mieszkańców ze swoim miastem.
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W ramach konsultacji społecznych została zaproponowana karta projektu, której wzór został
przedstawiony poniżej.
Tabela 1. Wzór karty projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2008-2013

1.
2.
3.
4.
5.

KARTA PROJEKTU
DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA MOGILNA NA LATA 2008-2013
TYTUŁ PROJEKTU
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU (dzielnica/
ulica/ inna charakterystyka miejsca)
WNIOSKODAWCA/ REALIZATOR
(NAZWA I DANE KONTAKTOWE)
PARTNERZY PROJEKTU
KRÓTKI OPIS PROJEKTU, PODMIOTÓW
UCZESTNICZĄCYCH W JEGO REALIZACJI

6.

PRZEWIDYWANY, SZACUNKOWY KOSZT
REALIZACJI PROJEKTU W ROZBICIU NA
LATA
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU ZE
WSKAZANIEM WIELKOŚCI WKŁADU
WŁASNEGO
8. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI
PROJEKTU (ROK/ KWARTAŁ)
9. ILOŚĆ I TERMIN PLANOWANYCH
PRZETARGÓW
10. POSIADANE ZEZWOLENIA I
DOKUMENTACJA TECHNICZNA,
NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU
11. UZASADNIENIE WYBORU INWESTYCJI Z
UWZGLĘDNIENIEM TAKICH ASPEKTÓW
JAK M.IN.:
ü spadek bezrobocia
ü rozwój turystyki i kultury
ü wsparcie lokalnych firm MŚP
ü poprawa bezpieczeństwa
publicznego
ü ekologia
ü wyrównanie szans środowisk
marginalizowanych
Źródło: opracowanie własne

Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców miasta z problematyką rewitalizacji Mogilna
oraz pozyskanie opinii, pomysłów i stanowisk mających wpływ na Lokalny Program
Rewitalizacji. W wyniku konsultacji uzyskano informacje o problemach ograniczających
rozwój miasta w sensie rzeczowym oraz o natężeniu sytuacji kryzysowych w poszczególnych
częściach miasta. Otwarta debata społeczna jest kluczowym elementem wyznaczenia
obszaru wsparcia poprzez geograficzne usytuowanie sytuacji niekorzystnych i zagrożeń i
określenie obszaru o największym natężeniu problemów.
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Przedstawienie opinii mieszkańców Mogilna na temat sytuacji aktualnej miasta oraz
docelowej funkcjonalności i wizerunku było kluczowym elementem wyznaczenia obszaru
kwalifikującego się do interwencji w celu wyprowadzenia z sytuacji kryzysowej. Problemy
zgłaszane przez mieszkańców usystematyzowano w postaci kart projektu, co pozwoliło na
wybór tych przedsięwzięć, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy
wizerunku miasta i wykorzystania jego endogenicznego potencjału. Karty projektu
dotyczyły: zagospodarowania terenu parku miejskiego, odbudowy amfiteatru i fontanny,
remontu budynków mieszkalnych przy ul. Słowackiego, 900-lecia, Jagiełły, Placu Wolności,
modernizacji wieży ciśnień, odnowy elewacji budynku Policji i Sądu, renowacja starych
kamienic, rozbudowa monitoringu i oświetlenia na Placu Wolności, budowy kolektora
sanitarnego w ul. Narutowicza, zagospodarowania Wzgórza Klasztornego, budowy parkingu
przy ul. Witosa, poprawa estetyki dworca PKP, zagospodarowanie terenu wokół jeziora,
budowa oświetlenia i monitoringu w parku, szkolenia z zakresu aktywizacji bezrobotnych.

W warsztatach społeczność lokalną reprezentowali następujący przedstawiciele:
•

Podinspektor z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie – D. Krukowski,

•

Młodszy aspirant Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie – P. Obiała,

•

Przewodniczący Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mogilnie – Henryka Napieralska,

•

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Brałecka Maria,

•

Przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury – Jan Szymański,

•

Przedstawiciel Mogileńskiego Towarzystwa Kultury – Kazimiera Rosińska,

•

Przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego i Społecznej Straży Rybackiej –
Przemysław Stranz,

•

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego – Justyna Jarlaczyk,

•

Trzech przedstawicieli Samorządowego Forum Prawicy – Radosław Trywiński, Maria
Jasińska, Michał Jasiński,

•

Przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie – Jan Guzik,

•

Dwóch przedstawicieli Zakładu Gospodarki Komunalnej – Sala Jan,

•

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Elżbieta Sarnowska

•

Czterech przedstawicieli Stowarzyszenia Artystycznego Magazyn Zbożowy GS –
Marcin Stelmasik, Remigiusz Szczecirowicz, Mariusz Lizuraj, Zofia Harędzka

•

Moderatorzy Faber Consulting – Mariola Stańczyk, Joanna Huruk.

Istotnym aspektem konsultacji było umożliwienie mieszkańcom i lokalnym instytucjom
aktywnej partycypacji w procesie rewitalizacji oraz możliwość wypowiedzenia się na temat
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sytuacji kryzysowych występujących w mieście, co dało podstawę do stworzenia diagnozy
sytuacji miasta Mogilna.
Najczęściej poruszane zagadnienia i zgłaszane uwagi
Najwięcej uwag, wniosków i postulatów dotyczyło problemów miasta i części strategicznej
dokumentu. W przebiegu konsultacji kwestią sporną było postulowanie o wykonanie w
ramach LPR remontów obiektów mieszkalnych. Z uwagi na to, iż jest to problem tylko
częściowo zależny od Miasta, ponieważ część budynków jest własnością prywatną i
działania w zakresie mieszkalnictwa nie będą realizowane w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji.

Po ponad rocznej pracy nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Mogilna projekt Programu wraz z indykatywnym wykazem projektów do wsparcia w ramach
obszaru rewitalizacji zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Mogilnie w celu przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych. W ramach konsultacji
nie wniesiono uwag krytycznych.
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