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Raport z konsultacji społecznych  

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  

Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrów Mazowiecka 

15 października - 12 listopada 2018 r. 
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I. Informacje organizacyjne: 

  

 

 

 

 

TERMINY 

 

• Termin publikacji informacji o rozpoczęciu 

konsultacji: 08.10.2018  

• 1-sze spotkanie - informacyjne: 07.11.2018, godz.: 

17:00-18:00 

• 2-gie spotkanie - ustne zbieranie uwag: 07.11.2018, 

godz. 18:15-19:15  

• Zbieranie uwag na formularzach: 15.10-12.11.2018 

• Zakończenie zbierania uwag: 12.11.2018 

  

UCZESTNICY/ 

LICZBA 

ZGŁOSZONYCH 

UWAG I 

PRZEKAZANYCH 

FORMULARZY 

 

• 1-sze spotkanie - informacyjne: 29 osób 

• 1-sze spotkanie – zgłoszono 2 uwagi z sali 

• 2-gie spotkanie - ustne zbieranie uwag: 2 osoby 

• Liczba przekazanych uwag podczas 2-go spotkania: 

2 

• Liczba otrzymanych formularzy konsultacyjnych: 6 

• Liczba nieważnych formularzy konsultacyjnych: 

brak 

  

 

PRZEDMIOT 

KONSULTACJI 
 

 

 

 

• Zebranie uwag i opinii dotyczących projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów 

Mazowiecka na lata 2018-2025 

  

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA 

INFORMACYJNO-

PROMOCYJNE 

Publikacja informacji na temat konsultacji: 

 

• W Biuletynie Informacji Publicznej: 

http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=175416#  

• Na stronie internetowej www.ostrowmaz.pl, 

zakładka Rewitalizacja: 

http://www.ostrowmaz.pl/pl/page/rewitalizacja-

miasta-ostr%C3%B3w-mazowiecka 

• Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowi 

Mazowieckiej  

• Na plakatach informacyjnych 

• Na portalu Facebook: Fanpage Urząd Miasta Ostrów 

Mazowiecka: https://pl-

pl.facebook.com/events/1109383559235466/  

  

ORGANIZATORZY/

MIEJSCE 

SPOTKANIA 

 

• Organizator: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka 

• Miejsce spotkania: Budynek „Jatki” 

         ul. Pocztowa 12 

         07-300 Ostrów Mazowiecka 
 

 

  

ZASTOSOWANE 

FORMY 

KONSULTACJI 

 

• Otwarte spotkanie informacyjne 

• Ustne zbieranie uwag 

• Zbieranie uwag w postaci pisemnej lub 

elektronicznej na formularzach konsultacyjnych 

 

http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=175416
http://www.ostrowmaz.pl/
http://www.ostrowmaz.pl/pl/page/rewitalizacja-miasta-ostr%C3%B3w-mazowiecka
http://www.ostrowmaz.pl/pl/page/rewitalizacja-miasta-ostr%C3%B3w-mazowiecka
https://pl-pl.facebook.com/events/1109383559235466/
https://pl-pl.facebook.com/events/1109383559235466/
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Przebieg spotkań konsultacyjnych: 

CHARAKTER 

SPOTKANIA 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

1-sze otwarte spotkanie 

informacyjne:  07.11.2018, 

godz.: 17:00-18:00 

 

Przebieg spotkania: 

Pierwsze spotkanie, które miało charakter informacyjny rozpoczął przedstawicil Urzędu 

Miasta Ostrów Mazowiecka – pan Paweł Pecura – pracownik Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego. Przywitał uczetników, wyjaśnił cel spotkania oraz przestawił 

dotychczasowe prace w zakresie przygotowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Następnie o procesie rewitalizacji oraz dotychczasowych dokonaniach, w postacie m.in. 

kompleksowej rewitalizacji budyku Jatki, w którym odbywało się spotkanie opowiedział 

Adam Radomski - architekt, doradca Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej ds. architektury i 

urbanistyki. 

Główną prezentację dotyczącą struktury konsultowanego dokuementu przedstawił Mateusz 

Trawiński - przedstawciel Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A.  

W trakcie prezentacji omówiono poszczególne rozdziały GPR. Część dotyczącą 

planowanych w ramach GPR projektów omówił szczegółowo pan Paweł Pecura. Projekty 

społeczne omówiła pani Agnieszka Gwardiak - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.  

 

Po prelekcji zgłoszono 2 uwagi do zaprezentowanego projektu GPR.  

Po zakończeniu pierwszego spotkania zaproszono uczestników na przerwę, po której 

odbyło się ustane zbieranie uwag. 

 

 

 
Źródło: własne 
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Źródło: własne 

 

2-gie spotkanie, ustne 

zbieranie uwag: 
07.11.2018,  

godz. 18:15-19:15  

 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie miało na celu zebranie uwag ustnych mieszkańców na temat projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2025. 

Wybrana forma konsultacji dedykowana była przede wszystkim osobom, które wolą 

zgłaszać uwagi podczas indywidualnej rozmowy. W wyniku drugiego spotkania zebrano 2 

uwagi. 
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II. Uwagi zebrane podczas spotkań oraz na formularzach konsultacyjnych 

 

Pierwsze otwarte spotkanie informacyjne – zestawienie  

l.p. Nazwa grupy interesariuszy Treść uwagi Uzasadnienie//uwzględnienie uwagi (TAK/NIE) 

1. Mieszkaniec Czy istnieje możliwość wpisania do Programu 

zadania w postaci instalacji ekranów akustycznych 

na całym odcinku VIA BALICA przechodzącym 

przez Ostrów Mazowiecką?  

Projekty, które ujęto w GPR powinny niwelować zidentyfikowane 

podczas diagnozy problemy oraz wiążące się z nimi bezpośrednio 

lub pośrednio negatywne zjawiska//Zaproponowane zadanie nie 

wpłynie na poprawę sytuacji społecznej na obszarze rewitalizacji, 

dlatego jego wpisanie do dokumentu jest niezasadne. 

   

2.  Mieszkaniec Czy jest potrzeba realizacji zadań dedykowanych 

osobom bezrobotnym, gdy sytuacja gospodarcza 

sprawia, że praca jest łatwo dostępna? 

Zadania dedykowane osobom bezrobotnym mają szerokie spectrum 

tematyczne, wpływające nie tylko na końcowy efekt w postaci 

zatrudnienia, ale również na minimalizowanie przyczyn bezrobocia, 

tj.: nieumiejętność poruszania się na rynku pracy, czy niskie 

kwalifikacje zawodowe. //W związku z tym zadania adresowane do 

osób bezrobotnych zdecydowanie powinny znaleźć się w GPR. 

 

Drugie spotkanie: ustne zbieranie uwag - zestawienie 

l.p. Nazwa grupy interesariuszy Treść uwagi Uzasadnienie//uwzględnienie uwagi (TAK/NIE) 

1. Mieszkaniec 

 
− Remonty dróg, ul. Gen. Grota-

Roweckiego-potrzebne dla mieszkańców. 

Współpraca  samorządem wojewódzkim. 

− Budowa parkingu wielopoziomowego z 

zielonym terenem na najwyższym 

poziomie (Park&Ride). 

− Tworzenie programu wymiany 

pieców/ocieplenie budynków dla 

przedsiębiorców. 

− Możliwość udostępnienia przestrzeni przez 

lokalną OSP do realizacji projektów 

Brak uzasadnienia//GPR ustala priorytet zadań. W pierwszej 

kolejności realizuje się zadania, które będą miały wpływ na 

poprawę sytuacji społecznej na obszarze rewitalizacji. Działania, 

które będą poprawiać funkcjonalność przestrzeni oraz 

modernizować infrastrukturę będą podejmowane w dalszej 

perspektywie czasowej. Inne będzie również źródło finansowania-

nie będzie ono powiązane bezpośrednio z rewitalizacją. W kwestii 

wykorzystania przestrzeni OSP do realizacji projektów 

społecznych, kwestia ta zostanie wzięta pod uwagę. 
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społecznych i kulturalnych. 

2.  Mieszkaniec − Przestrzeń wokół Ratusza, projekt „Nowe 

Centrum Miasta” – zamknięcie przestrzeni 

dla ruchu samochodowego z jednoczesnym 

rozwiązaniem ewentualnych problemów 

transportowych w tej części miasta, np. 

ulica Batorego. 

− Zwiększenie kwoty na wymianę 

grzejników, źródeł ciepła. 

Projekt „Nowe Centrum Miasta” będzie realizowany na obszarze 

rewitalizacji, a poszczególne elementy organizacji ruchu na tym 

obszarze będą konsultowane z mieszkańcami w procesie 

poprzedzającym realizacji inwestycji. 

 

Zadeklarowana wartość środków finansowych stanowi minimalny 

poziom wkładu własnego, umożliwiającego pozyskanie środków 

zewnętrznych na wymianę źródeł ciepła. Docelowa wartość 

środków będzie zatem wielokrotnością podanej kwoty.  
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Uwagi zebrane z formularzy konsultacyjnych 

l.p. Data widniejąca 

na formularzu 

konsultacyjnym 

Podmiot zgłaszający 

uwagę 

Zapis w projekcie 

dokumentu oraz 

numer strony 

Propozycja zmiany Uzasadnienie Uwzględnienie 

opinii/uwagi 

(TAK/NIE) 

1. 07.11.2018 Mieszkanka ---------- − Miejsca parkingowe 

przy ul. Batorego 

Kwiaciarnia-Moto 

Gama-Kominki (dla 

klientów). 

− Skośne miejsca 

parkingowe przy ul. 

Batorego po obu 

stronach. 

− Czy jest w planach 

parking miejski? 

− ul. Wesoła – kiedy 

nowy dywanik 

asfaltowy? 

− Kiedy będzie czynny 

parking w Galerii 

TEK? 

− Nowe chodniki przy 

ul. 3 Maja i ul. 

Batorego 

− „Kiedy w życie 

wejdą ścieżki 

rowerowe?” 

− Naprawa drogi przy 

ul. gen. Grota-

Roweckiego 

− Jaka będzie kolejność 

wykonywanych prac? 

---------- TAK - Budowa 

nowych miejsc 

parkingowych jest 

elementem projektu 

„Nowe Centrum 

Miasta”, 

planowanego, 

stanowiącego 

element Programu 

Rewitalizacji. 

 

TAK – budowa 

ścieżek 

rowerowych na 

obszarze 

rewitalizacji 

stanowi jedno z 

uzupełniających 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

2.  07.11.2018 Radny  Rady Miasta ---------- − Budowa otwartych − Istniejące orliki są TAK - Przyjęto 

uwagę. Inwestycja 
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boisk osiedlowych w 

szczególności do 

piłki nożnej, ale nie 

tylko. 

udostępniane na 

określonych 

zasadach (i to 

dobrze), ale obiekty 

otwarte umożliwią 

korzystanie szerszej 

grupy osób w 

różnym wieku. 

może być 

zrealizowana i 

sfinansowana ze 

źródeł innych niż 

te, które 

przewidziano na 

rewitalizację w 

ramach RPO WM. 

3.  07.11.2018 Radny Rady Miasta ---------- − Ekrany 

dźwiękochłonne na 

obwodnicy w 

Ostrowi. 

− Poziom hałasu jest 

uciążliwy dla 

mieszkańców 

zamieszkałych w 

sąsiedztwie 

obwodnicy. Dużo 

terenów jest 

podzielonych na 

działki, które 

mogłyby być 

wykupione przez 

potencjalnych 

inwestorów. 

Problem jest 

zgłaszany od lat 

kilkunastu.  

− NIE, projekty, 

które ujęto w 

GPR powinny 

niwelować 

zidentyfikowane 

podczas diagnozy 

problemy oraz 

wiążące się z 

nimi 

bezpośrednio lub 

pośrednio 

negatywne 

zjawiska//Zaprop

onowane zadanie 

nie wpłynie na 

poprawę sytuacji 

społecznej na 

obszarze 

rewitalizacji, 

dlatego jego 

wpisanie do 

dokumentu jest 

niezasadne. 

4.  12.11.2018 Pracownik Urzędu 

Miasta 
− „Budowa ścieżek 

rowerowych na 

terenie miasta 

Ostrów 

Mazowiecka” 

(82-83 strona). 

− Projekt 

uzupełniający 

„Ciepła strona 

− Przenieść projekt na listę 

uzupełniających 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

− Przenieść projekt na listę 

podstawowych projektów 

rewitalizacyjnych. 

− Warto przejrzeć cały 

dokument jeszcze raz i 

− Ten projekt w 

żaden sposób nie 

pomaga osobom z 

problemami 

społecznymi. 

− Zadaniem tego 

projektu jest 

polepszenie 

warunków 

− TAK, uwaga 

została 

uwzględniona. 

− TAK, uwaga 

została 

uwzględniona. 

− TAK, uwaga 

została 

uwzględniona. 
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miasta – program 

termomodernizac

ji infrastruktury 

społecznej miasta 

służący 

aktywizacji 

mieszkańców” 

(85 strona). 

− Cały dokument. 

Sprawy związane 

z językiem. 

 

 

 

upewnić się czy nie ma w 

nim żadnych błędów 

językowych. 

−  

 

technicznych 

obiektów, w 

których mają 

miejsce projekty 

społeczne 

realizowane przez 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej. To 

chyba ważne żeby 

ludzie mieli lepsze 

warunki niż obecne 

i mogli spędzać 

czas w ładnych i 

wyremontowanych 

budynkach. Poza 

tym to chyba dobry 

przykład 

rewitalizacji kiedy 

z jednej strony 

mamy remont, a z 

drugiej mogą z 

tego korzystać 

osoby dotknięte 

problemami 

społecznymi. 

− Dobry program 

powinien być 

bezbłędny. 

5.  12.11.2018 Pracownik Urzędu 

Miasta 
− Podrozdział 

dotyczący spisu 

projektów 

rewitalizacyjnych 

pt.: „7.1 

Zestawienie 

podstawowych 

projektów 

rewitalizacyjnych” 

od strony 73 do 

strony 84. 

− Ujednolicić i uszczegółowić 

opisy projektów. Moim 

zdaniem brakuje na przykład 

lat realizacji, konkretnych 

działań, z których mają 

pochodzić pieniądze i nie 

wiadomo ile osób będzie 

brało udział w tych projektach 

ani jakie cele będzie spełniał 

dany projekt. Może warto 

zrobić zestawienie w postaci 

− Jako osoba żywo 

zainteresowana 

tematem rewitalizacji 

w naszym mieście 

uważam, że obecne 

opisy nie są zbyt 

szczegółowe i 

czasami trudno 

odnieść się do tego 

czy rzeczywiście 

dany projekt będzie 

− TAK, uwaga 

została 

uwzględniona. 

− TAK, uwaga 

została 

uwzględniona. 
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− Podrozdział 

dotyczący działań 

uzupełniających 

pt.: „7.2 

Zestawienie 

uzupełniających 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych” 

od strony 84 do 

strony 85. 

 

tabel, dzięki czemu byłoby to 

bardziej przejrzyste dla 

czytających. 

− Podobnie jak wyżej obecne 

zapisy nie są zbyt 

szczegółowe. Brakuje na 

przykład kosztów 

zaproponowanych działań. 

Jestem pewny, że można tutaj 

zawrzeć więcej informacji niż 

te, które znajdują się w 

programie obecnie. 

 

przyczyniał się do 

polepszenia sytuacji 

na obszarze 

rewitalizacji. 

− Podobnie jak w 

pierwszej uwadze 

myślę, że powinno 

się zawrzeć tutaj 

więcej informacji. 

6.  12.11.2018 Pracownik Urzędu 

Miasta 
− Rozdział 

„Mechanizmy 

integrowania 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

− Rozdział System 

oceny monitoringu i 

GPR. 

− Lista planowanych 

do realizacji 

projektów – s. 124 

 

 

 

− Opisać powiązania między 

projektami 

infrastrukturalnymi a 

społecznymi. 

− Proponuję dodać wskaźniki 

docelowe. 

− Na poziomie programu w 

tym miejscu projekty mogą 

być opisane bardziej 

ogólnie. 

 

 

− Wskazanie 

integrowania 

projektów z dwóch 

sfer pokaże wartość 

dodaną działań 

rewitalizacyjnych. 

− Rozdział jest 

niekompletny w 

części dotyczącej 

danych docelowych. 

− Zasięg czasowy 

programu – do roku 

2025 sprawia, że 

opisy powinny być 

ogólne. 

 

− TAK, uwaga 

została 

uwzględniona. 

− TAK, uwaga 

została 

uwzględniona. 

− TAK, uwaga 

została 

uwzględniona. 
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III. Dokumentacja publikacji informacji na temat konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów 

Mazowiecka na lata 2018-2025 

http://www.ostrowmaz.pl/pl/news/konsultacje-spo%C5%82eczne-w-sprawie-rewitalizacji 

 

 
 

http://www.ostrowmaz.pl/pl/news/konsultacje-spo%C5%82eczne-w-sprawie-rewitalizacji
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http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=175416#   
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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 października 2018 r. 

 
 

Zdjęcie obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka od 15 października do 12 listopada 2018 r. 
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IV. Podsumowanie 

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie uwag i opinii 

dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka 

na lata 2018-2025 

Proces przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji powinien być uspołeczniony na 

każdym etapie jego tworzenia. Partycypacja społeczna służy: 

1) poznaniu potrzeb i oczekiwań  interesariuszy oraz dążeniu do  spójności planowanych 

działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami; 

2) prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych 

o procesie rewitalizacji w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia  rewitalizacji, 

wynikających  z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu; 

3) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji; 

4) zapewnieniu  udziału  interesariuszy w przygotowaniu  dokumentów dotyczących 

rewitalizacji, w szczególności gminnego programu rewitalizacji; 

5) wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy  

w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji; 

6) zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, w ramach konsultacji zapewniono dostęp różnych grup 

interesariuszy.  

W spotkaniach udział wzięły następujące grupy interesariuszy: 

− mieszkańcy, 

− radni, 

− architekci, 

− przedsiębiorcy, 

− społecznicy, 

− przedstawiciele Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych (w tym pracownicy 

socjalni). 

Łącznie, w obu spotkaniach wzięło udział: 

− 29 osób 

− 2 osoby zgłosiły uwagi ustne podczas pierwszego spotkania informacyjnego 

− 2 osoby zgłosiły uwagi na formularzach, podczas drugiego spotkania polegającego na 

ustnym zbieraniu uwag  

− 6 osób zgłosiło uwagi na formularzach konsultacyjnych 
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Przeprowadzone konsultacje społeczne zostały poprowadzone zgodnie z ustawą  

o rewitalizacji; zastosowano dwie formy spotkań: otwarte spotkanie informacyjne oraz ustne 

zbieranie uwag. Dodatkowo, zebrano uwagi na formularzach konsultacyjnych.  

Termin zbierania uwag obejmował okres od 15 października do 12 listopada 2018 r. 


