Kętrzyn, 18 maja 2016 r.

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta
Kętrzyn na lata 2015-2025
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXIV/403/14 z dnia 29 kwietnia
2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta
Kętrzyna, Burmistrz Miasta Kętrzyn wydał Zarządzenie 95/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta
Kętrzyn na lata 2015-2025.
Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii oraz zebranie wniosków i uwag do projektu
dokumentu. Wszyscy mieszkańcy oraz podmioty prywatne lub publiczne miały prawo
uczestniczenia w konsultacjach społecznych, które zostały przeprowadzone w okresie od 29
kwietnia 2016 r. do 13 maja 2016 r.
Projekt dokumentu Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025 wraz
z formularzem konsultacyjnym został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Kętrzyna (www.bip.miastoketrzyn.pl) zakładka „Plany i Programu Kierunkowe Miasta”
pod zakładką „Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025”. Informacja
o konsultacjach została również podana do publicznej wiadomości na głównej stronie
internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie pod adresem www.miastoketrzyn.pl oraz w formie
plakatów rozdystrybuowanych na terenie miasta. Przedmiotowy dokument wyłożony był do
publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Kętrzyn, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Wojska
Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, pok. Nr 210.
Konsultacje społeczne odbyły się w następujących formach:


przekazanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w formie pisemnej
na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,



za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umketrzyn@miastoketrzyn.pl
lub biuro@grupaprimus.pl



ustnie do protokołu, bezpośrednio w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które
odbyło się 5 maja 2016 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej (108) Urzędu Miasta
w Kętrzynie.

W trakcie konsultacji wpłynęły 3 formularze konsultacyjne oraz odnotowana została uwaga
w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 5 maja 2016 r. Zestawienie zgłoszonych uwag
wraz z ich odniesieniem prezentuje poniższa tabela.
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Uwaga zgłoszona na formularzu konsultacyjnym

1.

Zarządca s.c. Irena

Obszary

Brak w planie

Budynek został

Uwaga została

Lichodziejewska

rewitalizowane

budynku ul. Gen.

zgłoszony do Planu

uwzględniona

Renata Budzyńska,

Obszar-I str. 101

Sikorskiego o nr 76G

Rewitalizacji Miasta

poprzez wskazanie

ul. Wojska

Kętrzyna – na mapie

brakujących

Polskiego 3a/7, 11-

znajduje się w

adresów (m. in. ul.

400 Kętrzyn

obszarze rewitalizacji

Gen. Sikorskiego
76G) w opisie na
str. 101,
a znajdujących
się na obszarze
rewitalizowanym.
Brakujące adresy
w opisie to: ul. Gen.
Sikorskiego: 68, 70,
72, 72A, 74, 74A,
76G

2.

Zarządca s.c. Irena

Obszary

Brak w planie

Budynek został

Uwaga została

Lichodziejewska

rewitalizowane

budynku ul.

zgłoszony do Planu

uwzględniona.

Renata Budzyńska,

Obszar-II str. 101

Powstańców

Rewitalizacji Miasta

W opisie obszaru

Warszawy 17

Kętrzyna – na mapie

rewitalizowanego II

ul. Wojska

Polskiego 3a/7, 11-

znajduje się w

wskazano

400 Kętrzyn

obszarze rewitalizacji

prawidłowe adresy
przy
ul. Powstańców
Warszawy położone
na obszarze
rewitalizowanym.
Prawidłowe adresy
to: ul. Powstańców
Warszawy: 1, 2, 3,
3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15,
17, 17a, 19, 21, 21a,
23, 25, 27, 29, 33,
35, 37, 39.

3.

Powiat Kętrzyński,

6. Projekty i

Proponowana

Uzasadnienie dla

Proponowane

Plac Grunwaldzki

przedsięwzięcia

zmiana: Nazwa

zmiany:

zmiany zostały

1, 11-400 Kętrzyn

rewitalizacyjne 6.2

projektu Przebudowa

Wyłączenie funkcji

uwzględnione

Planowane

i remont basenu

sportowej we

pozostałe

krytego,

wskazanym

przedsięwzięcia

Prognozowane

przedsięwzięciu

rewitalizacyjne, str.

rezultaty:

rewitalizacyjnym.
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Zmniejszenie

Zmienić w tabeli

energochłonności

„Planowane pozostałe

modernizowanych

przedsięwzięcia

budynków

rewitalizacyjne”

Rozszerzenie oferty

nazwę wnioskodawcy

rekreacyjnej w

na: Powiat Kętrzyński.

mieście

Dotyczy wszystkich

Poprawa

przedsięwzięć

atrakcyjności

wskazanych prze

rekreacyjnej obiektu

Powiat Kętrzyński.

Zastosowanie
technologii
wykorzystujących
odnawialne źródła
energii
Cel rewitalizacji,
który realizuje
projekt
Wykreowanie
wysokiej dostępności
i standardu
przestrzeni
publicznej do
wzrostu potencjału
rekreacyjnoturystycznego
i kulturalnego
obszaru
rewitalizowanego
4.

Powiat Kętrzyński,

6. Projekty i

Proponowana

Uzasadnienie dla

Proponowane

Plac Grunwaldzki

przedsięwzięcia

zmiana:

zmiany:

zmiany zostały

1, 11-400 Kętrzyn

rewitalizacyjne 6.2

Nazwa projektu

Adaptacja budynku na

uwzględnione

Planowane

Przebudowa i remont

potrzeby usług

pozostałe

budynków przy ulicy

społecznych

przedsięwzięcia

Sikorskiego 76 w

rewitalizacyjne, str.

Kętrzynie

150

Prognozowane
rezultaty:
Uporządkowanie
i zagospodarowanie
zdegradowanych
przestrzeni
publicznych w celu
przywrócenia lub
nadania im nowych
funkcji użytkowych
ukierunkowanych na
podniesienie
atrakcyjności
społecznej
Cel rewitalizacji,
który realizuje
projekt
Poprawa dostępności
i jakości usług
społecznych.
Utworzenie
przyjaznych
i atrakcyjnych miejsc

integracji i wsparcia
społecznego na
obszarze rewitalizacji
Szacowana wartość;
10.000.000,00 zł
Uwaga zgłoszona ustnie na spotkaniu konsultacyjnym
1.

Zarządca s.c. Irena

6. Projekty i

Błędnie wskazany nr

Powinno być:

Uwaga została

Lichodziejewska

przedsięwzięcia

adresu

Modernizacja

uwzględniona

Renata Budzyńska,

rewitalizacyjne 6.2

nieruchomości w

techniczna budynku

poprzez dokonanie

ul. Wojska

Planowane

tytule projektu

przy ulicy

stosownej korekty

Polskiego 3a/7, 11-

pozostałe

Kasztanowej 4

400 Kętrzyn

przedsięwzięcia

w Kętrzynie, zamiast

rewitalizacyjne, str.

Modernizacja

145

techniczna budynku
przy ulicy
Kasztanowej 14
w Kętrzynie

W trakcie konsultacji Grupa Doradcza Primus S.C. (podmiot opracowujący program) w uzgodnieniu z Biurem Funduszy
Zewnętrznych Urzędu Miasta Kętrzyn dokonała zmian w treści dokumentu, dostosowując zapisy projektu Programu do wymogów
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Zmiany opisane są w poniższej tabeli.
L.p. Część dokumentu, do której odnosi się zmiana (Rozdział, Podrozdział, strona)
1.

Wprowadzone zmiany

4. Zasięgi przestrzenne obszarów rewitalizowanych, opis obszaru I oraz obszaru II, str.

Dokonano korekty liczby mieszkańców

101 oraz tabela 42, str. 102

obszaru I i obszaru II w zakresie brakujących
adresów: ul. Gen. Sikorskiego: 68, 70, 72,

72A, 74, 74A, 76G, które znajdują się na
obszarze rewitalizowanym. Korekta dotyczy
także liczby mieszkańców na adresach:
ul. Poznańska 19a, 19b, 23, 23B oraz
ul. Powstańców Warszawy 14 i 16, które
znajdują się poza obszarem rewitalizowanym,
a omyłkowo były uwzględnione na obszarze
rewitalizowanym.

2.

4. Zasięgi przestrzenne obszarów rewitalizowanych, tabela 43, str. 103

Dokonano ponownego przeliczenia wartości
wskaźników jako korekta liczby mieszkańców
obszaru I i obszaru II w zakresie brakujących
adresów: ul. Gen. Sikorskiego: 68, 70, 72,
72A, 74, 74A, 76G, które znajdują się na
obszarze rewitalizowanym. Korekta dotyczy
także liczby mieszkańców na adresach:
ul. Poznańska 19a, 19b, 23, 23B oraz
ul. Powstańców Warszawy 14 i 16, które
znajdują się poza obszarem rewitalizowanym,
a omyłkowo były uwzględnione na obszarze
rewitalizowanym.

3.

6. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 6.1 Planowane podstawowe projekty i

Zmiana nazwy projektu z „Budowa kompleksu

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, str. 130.

rekreacyjnego na Górce Poznańskiej w
Kętrzynie” na „Zagospodarowanie terenu
Górki Poznańskiej w Kętrzynie”. Ponadto

dodano zakres realizowanych zadań oraz
zmieniono szacunkowy koszt projektu.

4.

6. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 6.1 Planowane podstawowe projekty i

W planowanym przedsięwzięciu

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, str. 107

rewitalizacyjnym „Transgraniczne Centrum
Kultury Fizycznej - przebudowa stadionu
miejskiego w Kętrzynie” zmieniono
szacunkowy koszt projektu.

5.

6. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 6.2 Planowane pozostałe przedsięwzięcia

Usunięcie z listy planowanych pozostałych

rewitalizacyjne, str. 149, projekt nr 16.

przedsięwzięć rewitalizacyjnych projektu
„Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg
Powiatowych”. Przyczyną usunięcia jest brak
umiejscowienia projektu na obszarze
rewitalizowanym. Zgodnie z Wytycznymi w
zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 (Załącznik
Cechy i elementy programów rewitalizacji,
pkt. 2, str. 21) co do zasady projekty
rewitalizacyjne realizowane są na obszarach
rewitalizacji. Przedmiotowy projekt nie
spełnia wymogów określonych w powyższym
punkcie Wytycznych.

6.

6. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 6.2 Planowane pozostałe przedsięwzięcia

Wymienione w zestawieniu dwa projekty

rewitalizacyjne, str. 154, 155, projekt nr 25 i 26

dotyczące iluminacji kętrzyńskich obiektów i
kamienic połączono w jeden projekt.

7.

6. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 6.2 Planowane pozostałe przedsięwzięcia

W zestawieniu projektów uwzględniono

rewitalizacyjne

przedsięwzięcie Spółdzielni Mieszkaniowej
„PIONIER” ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie.
Zadanie zostało zgłoszone w trakcie naboru
projektów rewitalizacyjnych, natomiast
omyłkowo nie zostało wpisane na listę
pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

8.

8. Finansowanie planowanych projektów, str. 161

Dokonano ponownego przeliczenia wartości
podstawowych i pozostałych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

9.

9. Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji, str. 163

W opisie uzupełniono opis w zakresie
przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Raport został sporządzony przez: Karol Tomaszewski, Grupa Doradcza Primus S.C., karol@grupaprimus.pl, tel. 89 541 33 70.

