
PODSUMOWANIE

konsultacji spolecznych dot. projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna
na lata 2017-2023

Zarz4dzeniem nr40612018 z dnia 30 marca 2018r. Burmistrz Miasta Kwidzyna poddal
konsultacjom spolecznym projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata
2011-2020.

Konsultacje spoleczne trwaty od 06.04.2018 r. do 07.05.2018 r. i zgodnie z Ustaw4 o rewitalizacji z dniag
paidziernika 2015 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 1023 z poln. zm.) przebiegly w nastgpuj4cych formach:

l. zglaszaniauwagza pomoc4 formularza - papierowo oraz elektronicznie,
2. spotkania w dniu 19.04.2018 r.
3. zbierania uwag ustnych w dniu 24.04.2018 r.

Formularze zglaszania uwag zostaly udostgpnione na stronie internetowej www.kwidz)rn.pl zakladka
,,Mieszkaricy - Rewitalizacja" orazw Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kwidzyn.pl

Podsumowuj4c:

Ad. L Wptyn4l jeden formularz - podsumowanie uwag w poniZszej tabeli.

Ad. 2. Brak zainteresowania spotkaniem.

Ad. 3. Przyjgto uwagi ustne do dokumentu zlozone przez mieszkankg Kwidzyna.

Kwidzyn, dnia 21.05.2018 r.
Sporz4dzila: Magdalena Tkaczyk



Zestawienie uwag/propozycji zgloszonych do projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla

Miasta Kwidzyna na lata 2017 -2023.

Lp.

Zglaszajqcy uwagq

Tre66 uwagi, propozycji, opinii
(propozycja zmian)

Przyjqcie
uwagi

TAK/NIE

Uzasadnienie

Wykonawcy w przypadku odmowy
uwzglqdnienia uwagi

lmiq, nazwisko
(pelna nazwa w

przypadku

instytucji/
jednostki),

1. Komitet
Rewitalizacji Miasta

Kwidzyna

Str. 58, Cel 1, Kierunki dziala6 -
dopisai,,Tworzenie i rozw6j
instytucji kultury oraz organizacji
pozarzqdowych"

TAK

Str. 59, Cel 2, Kierunki dziala{,
uwzglqdnii uzale2nienia

NIE W poglqbionej diagnozie obszaru

rewitalizacji dane na temat
uzale2niei zostaly zawarte w
znikomym zakresie. Cele i kierunki
dziatad powinny wynikai z

poglqbionej diagnozy. Wobec braku
danych - uwzglgdnienie uwagi jest
nieuzasadnione.

Str.59, Cel 2, Kierunki dziatah -
r ozszerzy i punkt dotyczqcy
aktywizacji spolecznej os6b starszych

o osoby o96lnie zagro2one
wykluczeniem spotecznym.

TAK

Propozycja nowego przedsigwziqcia
pn.,,Centrum lntegracji Spolecznej"

TAK Uwzglqdniono, zadanie wpisane na

listq przedsiqwziq6 uzupelniajqcych
ze zmianq w zakresie realizatora
projektu z Miasta Kwidzyn na

organizacje pozarzqdowe. Miasto
deklaruje wsp6lpracq przy

ewentualnej realizacji.

Propozycja nowego przedsiqwziqcia
pn." Utworzenie Srodowiskowego
Domu Samopomocy"
Propozycja nowego przedsiqwziqcia

zwiqzanego z budowq publicznej
toalety dla turyst6w w obszarze
rewitalizacji.

NIE Miasto rozwa|y zmianq lokalizacji
funkcjonujqcych toalet typu Toi Toi

oraz poprawe ich oznakowania.

Propozycja nowego przedsigwziqcia

zwiqzanego z budowq
wielopoziomowego parkingu w
obszarze rewitalizacji

NIE W przeszlo(ci analizowano ju2

pomysl podobnego zadania. Koszty

budowy i utrzymania parkingu
wielopoziomowego sq na tyle
wysokie, 2e jego realizacja w
obecnych uwarunkowaniach jest

nieuzasadniona. Ponadto pomiqdzy
ulicami Slowiariskq i Targowq
funkcjonuje parking, kt6ry wciq2
dysponuje wolnymi miejscami.

TAK


