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1. Cel i formy konsultacji i społecznych
Konsultacje społeczne zorganizowano w związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Sztum do
sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 – 2022 zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIX.145.2016 z dnia 2 marca 2016 roku oraz ustawą
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) jak również
obowiązującymi wytycznymi krajowymi i regionalnymi w zakresie rewitalizacji. Procedowanie
konsultowanego projektu uchwały stanowiło jednocześnie realizację podpisanej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w imieniu sztumskiego samorządu deklaracji przystąpienia
do procesu przygotowań zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych składanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 z
dnia 22 grudnia 2014 roku.
W dniu 4 marca 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum za pośrednictwem
obwieszczenia/ogłoszenia poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych
i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum. Obwieszczenie/ogłoszenie zostało zamieszczone na
stronie Urzędu Miasta i Gminy Sztum, a także w lokalnej prasie, informatorze Miasta i Gminy
oraz na tablicach ogłoszeń. Konsultacje społeczne trwały od dnia 14 marca 2016 roku do dnia
10 kwietnia 2016 roku.
Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Sztum na
temat przygotowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia
obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum. Pomysł i cel
przeprowadzenia badania jest wyrazem dialogu ze społecznością lokalną, prowadzonego przez
Urząd Miasta i Gminy Sztum. Celem tych działań jest zaangażowanie organizacji
pozarządowych, instytucji publicznych oraz mieszkańców we współtworzenie rzeczywistości
społecznej na obszarze Miasta i Gminy Sztum.
Na podstawie zapisów wyżej wymienionych dokumentów nadrzędnych, konsultacje społeczne
zostały przeprowadzone w trzech formach:
1. Zbieranie uwag za pomocą formularza konsultacyjnego w postaci papierowej
i elektronicznej,
2. I spotkanie konsultacyjne przeprowadzone w formie debaty publicznej,
3. II spotkanie konsultacyjne przeprowadzone w formie warsztatów.
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2. Analiza przeprowadzonych konsultacji społecznych
2.1. Formularz konsultacyjny
Formularz konsultacyjny wraz z projektem uchwały został zamieszczony na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sztum, BIP Miasta i Gminy Sztum oraz na stronie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie. Ponadto formularz został
rozdystrybuowany w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców takich jak np. Urząd
Miasta i Gminy Sztum, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie. Wypełniony
formularz konsultacyjny można było odesłać korespondencją listową na adres Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, bądź dostarczyć osobiście. Wypełniony
formularz można było także wysłać drogą mailową na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie. Formularz należało dostarczyć za pomocą wyżej wymienionych
form do 10 kwietnia 2016 roku.
W ramach przedstawionej formy konsultacji społecznych, nie otrzymano uwag do wskazanego
projektu uchwały.

2.2. Spotkania konsultacyjne – debata publiczna i warsztaty
Kolejną z form konsultacji społecznych były spotkania konsultacyjne przeprowadzone
w formie debaty publicznej oraz w formie warsztatów.
Spotkanie w formie debaty publicznej zorganizowano w dniu 16 marca 2016 roku w Sali 33
Urzędu Miasta i Gminy Sztum w godzinach 15:00 – 17:00, aby umożliwić uczestnictwo w nim
możliwie największej liczbie zainteresowanych osób, instytucji, podmiotów czy partnerów.
Informacja o spotkaniu konsultacyjnym została zawarta w obwieszczeniu/ogłoszeniu z dnia
4 marca 2016 roku.
Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza S. A. w Gdańsku oraz
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum powołani do składu Zespołu zadaniowego ds. Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 – 2022.
Ostatnią z form konsultacyjnych było spotkanie przeprowadzone w formie warsztatów.
Spotkanie zorganizowano w dniu 6 kwietnia 2016 roku w Sali czekoladowej Sztumskiego
Centrum Kultury, przy ul. Reja 13 (znajdującego się w obszarze nr IV – zdegradowanym
i wskazanym do rewitalizacji w Raporcie dot. delimitacji obszarów stanowiącym Załącznik Nr 1
do konsultowanego projektu uchwały) w godzinach 15:00 – 17:00, aby umożliwić uczestnictwo
w nim możliwie największej liczbie zainteresowanych osób, instytucji, podmiotów czy
partnerów.
Informacja
o
spotkaniu
konsultacyjnym
została
zawarta
w obwieszczeniu/ogłoszeniu z dnia 4 marca 2016 roku.
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Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Sztum powołani do składu
Zespołu zadaniowego ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 – 2022.
Celem spotkań było przedstawienie mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum projektu uchwały
Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji miasta Sztum wraz z załącznikami do niej oraz zgłoszenie ewentualnych uwag,
propozycji i opinii obecnych w tym zakresie.
Podczas spotkań został zaprezentowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie
wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Sztum. W formie
prezentacji szczegółowo przedstawiono Raport dot. delimitacji obszarów zdegradowanych w
mieście Sztum, stanowiący załącznik do konsultowanego projektu uchwały.
Osoby zebrane poinformowano, iż w okresie od 14.03.2016 r. do 10.04.2016 r. można zgłaszać
swoje uwagi bezpośrednio, drogą mailową, zgodnie z obwieszczeniem/ogłoszeniem, w tym
przy wykorzystaniu zamieszczonego formularza konsultacyjnego.
W spotkaniu otwartym-debacie publicznej wzięło udział 9 osób, natomiast w spotkaniu, które
odbyło się w formie warsztatów wzięło udział 10 osób. Prowadzący szczegółowo udzielili
uczestnikom spotkania odpowiedzi na pytania dotyczące zaprezentowanego podziału miasta
Sztum, jak również wyboru obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Należy
odnotować, iż uczestnicy spotkań nie wnieśli uwag i propozycji zmian w zakresie Projektu
uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i
obszarów rewitalizacji w mieście Sztum.
W dniu 18 marca 2016 roku na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Sztum, a także
na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie została
zamieszczona informacja podsumowująca przebieg I spotkania konsultacyjnego. Informacja
na temat II spotkania konsultacyjnego została zamieszczona w dniu 7 kwietnia 2016 roku na
wyżej wymienionych stronach internetowych.
Na podstawie konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone zgodnie z dokumentami
nadrzędnymi takimi jak ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1777) jak również obowiązującymi wytycznymi krajowymi i regionalnymi w zakresie
rewitalizacji, Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum został zaakceptowany przez
interesariuszy.
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Ryszard Wirtwein
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
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Załączniki
Formularz Konsultacyjny

Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Sztum
FORMULARZ KONSULTACYJNY
dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
w mieście Sztum.
Wprowadzenie:
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.:
Rewitalizacja – proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością w sposób
zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.
Obszar zdegradowany – obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych
zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji
lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i
kulturalnym. Można go wyznaczyć tylko w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej
jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub
technicznych.
Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą
wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych
lub technicznych.
Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające wspólnych
granic.
1. Informacja o zgłaszającym:
imię i nazwisko
Nazwa instytucji/jednostki/przedsiębiorstwa
(wpisać w przypadku, gdy uwagę zgłasza jej
przedstawiciel)
e-mail
adres zamieszkania
(bądź siedziby, w przypadku
instytucji/jednostki/przedsiębiorstwa)
Mieszkaniec obszaru rewitalizacji (obszar IV, V i VI
przedstawiony na następnej stronie)
Rodzaj interesariusza
(proszę zaznaczyć x – możliwość
wielokrotnego wyboru)

Właściciel, użytkownik wieczysty, podmiot
zarządzający nieruchomościami znajdującymi się
na obszarze rewitalizacji
Mieszkaniec gminy poza obszarem rewitalizacji
Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić
na obszarze gminy działalność gospodarczą
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Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić
na obszarze gminy działalność społeczną, w tym
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
Jednostka samorządu terytorialnego / jednostka
organizacyjna
Organ władzy publicznej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2. OPINIE I UWAGI :
CZĘŚĆ RAPORTU,
DO KTÓREJ
ODNOSI SIĘ
UWAGA
(ROZDZIAŁ,
PODROZDZIAŁ,
PUNKT, NR
STRONY)

LP.

1.

ZAPIS W RAPORCIE DO KTÓREGO

TREŚĆ UWAGI -

ZGŁASZANE SĄ UWAGI

PROPONOWANY ZAPIS

UZASADNIENIE UWAGI
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2.

3.

4.
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5.

Uwaga:
Zakres konsultacji obejmuje wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta
Sztum.
Wypełniony formularz należy przesłać elektronicznie na adres: sylwia.mackiewicz@sztum.pl,
dostarczyć drogą korespondencyjną lub złożyć bezpośrednio pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (MGOPS)
w sekretariacie, (pokój 11) w godzinach urzędowania MGOPS w terminie do 10.04.2016 r.

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz. W przypadku
instytucji/jednostki/przedsiębiorstwa dodatkowo wymagana pieczątka:
…………………………………………………………………………...

