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Grajewo, dnia 01.02.2018 r. 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo 

W dniu 9.11.2017 r. roku Burmistrz Miasta Grajewo za pośrednictwem obwieszczenia poinformował 
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo. 
Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Urzędu Miasta, a także w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Grajewo oraz na tablicach ogłoszeń. Konsultacje społeczne trwały od dnia   
16.11.2017 r. do 11.12.2017 r.  

Konsultacje prowadzone były w okresie od dnia 16.11. 2017 roku do dnia 11.12.2017 roku w formie: 

Materiały informacyjne wraz z formularzem konsultacyjnym były dostępne od dnia 16.11.2017 r.: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej  pod adresem http://bip.um.grajewo.pl 

 na stronie internetowej miasta Grajewo pod adresem  www.grajewo.pl   

 na stronie internetowej Rewitalizacji centrum Grajewa pod adresem 

www.rewitalizacja.grajewo.pl  

 w Referacie Pozyskiwania Środków pok. nr 9-10 w godzinach pracy tut. Urzędu. 

 
Szczegółowe informacje o formach uspołecznienia procesu rewitalizacji zawiera poniższa tabela.  

Data Forma  Opis 
23.11.2017r.  
godz. 15.00,  Urząd 
Miasta Grajewo 
czas trwania: 3 
godziny 

Spotkanie otwarte z 
mieszkańcami 
miasta i 
interesariuszami 
rewitalizacji  

Spotkanie prezentujące projekt Programu Rewitalizacji 
prowadzone w formie konsultacji z wykorzystaniem 

elementów metody planowania partycypacyjnego Planning for 

real) umożliwiających omówienie i ocenę propozycji 
projektu programu, a także wyrażenie opinii, propozycji i 
uwag oraz składanie ich do protokołu. 

Plan spotkania:  
1. Charakterystyka obszaru rewitalizacji w Grajewie. 
2. Wizja centrum Grajewa w 2027 roku (po jego 

zrewitalizowaniu). 
3. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 
4. System zarządzania programem rewitalizacji  
5. Dyskusja. 
 

Moderatorami spotkania był przedstawiciel Instytutu 
Badawczego IPC – dr Adam Paluch. 

Do 11.12.2017r. Zbieranie uwag 
poprzez Formularz 
Konsultacyjny 

Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z 

wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Formularz w 
wersji elektronicznej zamieszczony był na stronie 

http://bip.um.grajewo.pl/
http://www.grajewo.pl/
http://www.rewitalizacja.grajewo.pl/
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Data Forma  Opis 

Wykonawcy. Formularz papierowy rozdawany był 
uczestnikom w trakcie spotkania.  

Wypełniony formularz można było dostarczyć drogą 
elektroniczną na adres rewitalizacja@um.grajewo.pl, drogą 
korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 
6A, 19-200 Grajewo lub złożyć bezpośrednio na dziennik 
podawczy urzędu. 

Celem tego działania było zbieranie poprzez formularz 
konsultacyjny uwag i opinii dot. projektu dokumentu oraz 
składanie ich do protokołu. 

Do 11.12.2017r. Ustne zbieranie 
uwag 

W ramach konsultacji umożliwiono ustne zgłaszanie uwag do 
protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo w pokoju 9-10 lub 
telefonicznie pod numerem (0) 86 273 0 827 w godzinach pracy 

Urzędu.  

 
Pomimo zachęcania do udziału w konsultacjach społecznych i proponowaniu zmian, które mają 
przede wszystkim poprawić funkcjonowanie w mieście, niestety żaden z mieszkańców nie zabrał 
głosu w tej sprawie. 
 
W ramach konsultacji społecznych zgłoszone zostały uwagi przez Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione. Zakres 
zgłoszonych uwag oraz zakres wprowadzonych zmian zostały opisane w tabeli poniżej. 
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Tab.1. Zakres wprowadzonych uwag do GPR Grajewo  

Lp. Zgłaszający uwagę  Zakres uwagi  Stanowisko UM Grajewo 

1. Ministerstwo Rozwoju/ 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego 

 Na podstawie uchwały nr XXXIV/269/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 
marca 2017 r. miasto Grajewo przystąpiło do opracowania Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo dla obszaru rewitalizacji 
wyznaczonego uchwałą XXXIII/261/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 
marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji miasta Grajewo. Uchwałą nr XXXIX/303/17 Rady 
Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylono uchwałę z dnia 2 
marca 2017 r. i ponownie wyznaczono obszar rewitalizacji. Nie 
dokonano natomiast zmian w uchwale z dnia 29 marca 2017 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR.  
W związku z powyższym, rodzi się wątpliwość co do poprawności ścieżki 
prawnej związanej z opracowaniem GPR. Zgodnie z zapisami ustawy o 
rewitalizacji – art. 14 ust. 2 GPR jest sporządzany dla obszaru 
rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały – w przypadku Grajewa 
uchwała o przystąpieniu do sporządzenia GPR wskazuje niewłaściwą 
uchwałę dot. wyznaczenia OR.  
 

 W części II Karty ocenie podlegała diagnoza stanowiąca Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXIX/303/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 
2017 r. w sprawie wyznaczenia OZ i OR.  
Z samego dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo 
na lata 2017-2027 należy usunąć rozdziały: Rozdział 3 Diagnoza 
czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb 
rewitalizacyjnych; Rozdział 4 Obszar rewitalizacji.  
Jak wskazano powyżej, GPR jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji 
wyznaczonego w drodze uchwały, a elementem obligatoryjnym jest 
szczegółowa diagnoza OR. Zgodnie z art. 11 ust. 2 do wniosku o 
wyznaczenie OZ i OR załącza się diagnozę potwierdzającą spełnienie 
przesłanek ich wyznaczenia. Obowiązujący OR został wyznaczony 
uchwałą nr XXXIX/303/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 
2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji miasta Grajewo, do której Załącznikiem nr 2 była 
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji miasta Grajewo. W związku z powyższym nie ma 

Skorygowano zapisy dot. podstawy prawnej związanej z wyznaczeniem OR 

(str. 4): 

 

„Miasto Grajewo wyznaczyło obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

Uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XXXIII/261/17 z dnia 02.03.2017 r., 

zmienioną Uchwałą nr XXXIX/303/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 

sierpnia 2017 r., po czym przystąpiło do opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo Uchwałą nr XXXIV/269/17 Rady 

Miasta Grajewo z dnia 29.03.2017 r., zmienionej Uchwałą nr XLV/339/17 

z dn. 28.12.2017 r.”  

 

Z tekstu GPR wyłączono części pokrywające się z treścią diagnozy 

stanowiącej Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/303/17 Rady Miasta 

Grajewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia OZ i OR. 

 

Mając na uwadze powyższa zaktualizowano numerację rozdziałów i 

podrozdziałów oraz map, tabel, wykresów i rysunków, numerację stron. 
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konieczności po raz drugi przyjmować uchwałą Rady Miasta zapisów 
diagnozy. Ponadto, zapisy Rozdziału 3 stanowią także powtórzenie 
diagnozy stanowiącej podstawę wyznaczenia OZ i OR uchwałą z dnia 
2 marca 2017 r., którą następnie uchylono. Aby nie wprowadzać 
wątpliwości co do poprawności wyznaczenia obszaru rewitalizacji, 
należy udostępniać tylko diagnozę stanowiącą właściwą podstawę 
wyznaczenia OZ i OR w formie zgodnej z zapisami ustawy i 
obowiązującej uchwały dot. wyznaczenia OZ i OR. W samym GPR 
wystarczy wskazać właściwą uchwałę rady gminy, w której 
wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.  
/Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji miasta Grajewo stanowiąca Załącznik nr 2 do uchwały nr 
XXXIX/303/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w 
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
miasta Grajewo, GPR: Rozdział 3 Diagnoza czynników i zjawisk 
kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych; 
Rozdział 4 Obszar rewitalizacji/  

  

2. Ministerstwo Rozwoju/ 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego 

W pogłębionej diagnozie w odniesieniu do strefy społecznej oraz 
gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej 
wykorzystano analizy ilościowe i jakościowe, w tym wywiady z liderami 
opinii miasta Grajewa, badania ankietowe mieszkańców miasta, czy wizje 
lokalne. Punktem odniesienia przeprowadzonej diagnozy są poszczególne 
ulice w obszarze rewitalizacji. Na podstawie szczegółowej diagnozy OR 
wskazano skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych oraz potencjały 
obszaru rewitalizacji, których uruchomienie jest istotne do powodzenia 
procesu rewitalizacji.  
W ramach analizy aktywności społecznej, warto dokonać pogłębionej 
diagnozy w zakresie działalności NGO – analiza sprowadziła się do 
wskazania liczby organizacji pozarządowych działających w mieście i na OR, 
bez analizy profilu ich działalności, liczby osób zaangażowanych w działania 
organizacji. Warto posłużyć się także wnioskami płynącymi z budżetów 
partycypacyjnych, które funkcjonują w Grajewie od 2014 r. – Brakuje 
diagnozy w kontekście kierunku działania: Wspieranie działalności 
organizacji pozarządowych jako istotnego partnera przemian 
społecznych.  
 
W ramach analizy sfery gospodarczej wskazuje się (str. 104) problem 
zdewastowanych obiektów gospodarczych w obrębie ulic Traugutta, 
Kilińskiego, Popiełuszki – brakuje wskazania charakteru dewastacji i ich 

W diagnozie pogłębionej uzupełniono opis analizujący aktywność 

obywatelską na OR w odniesieniu do działań organizacji pozarządowych 

oraz budżetu obywatelskiego (str. 35-40).  

 

W diagnozie pogłębionej sfery gospodarczej uzupełniono opis dot. 

charakteru i przyczyn degradacji obiektów gospodarczych na OR (str. 46). 

 

W diagnozie pogłębionej sfery przestrzenno-funkcjonalnej dodano mapę 

przestrzeni publicznych (str. 51). 

 

W diagnozie pogłębionej sfery przestrzenno-funkcjonalnej dodano mapę 

lokalizacji instytucji kultury (str.  55).  
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przyczyn.  
 
W zakresie analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej diagnozę warto 
uzupełnić mapą OR wskazującymi przestrzenie publiczne, w tym 
odniesienie do przestrzeni półpublicznych tj. podwórka oferty (w 
kontekście kierunku działania: Poprawa stanu przestrzeni publicznych…, 
Porządkowanie terenów zieleni, Poprawa estetyki miejsc i przestrzeni 
publicznych), mapą OR z funkcjonującymi instytucjami kultury wraz z 
analizą ich oferty (w kontekście kierunku działania: Kształtowanie i rozwój 
oferty kulturalnej i rozrywkowej). W części dot. wynikom badań 
społecznych (str. 117) wskazano, ze problemy społeczne OR uniemożliwiają 
rozwój oferty kulturalnej, biorąc pod uwagę wskazany potencjał instytucji 
kultury i planowane działania widać odwrotną korelację – tj. brak 
odpowiednej oferty potęguje problemy społeczne.  
 
Warto także odnieść się do skomunikowania OR z resztą miasta (w 
kontekście kierunku działania: Poprawa drożności komunikacyjnej w 
przestrzeni obszaru rewitalizacji…).  
Analizy technicznej OR nie pogłębiono, powtórzono wnioski z diagnozy 

ogólnej, która budzi pewne wątpliwości. W opracowaniu nie zdefiniowano 

sposobu oceny degradacji zasobów komunalnych, tj. kto, w jaki sposób i 

jakie obiekty poddał ocenie, co rodzi wątpliwości co do jego obiektywnego 

charakteru. W mieście zdiagnozowano 22 budynki komunalne w złym 

stanie technicznym – rodzi się pytanie na ile przeprowadzone działania 

zgodne są z zapisami Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym zasobem Miasta Grajewo na lata 2016-2020.  

W GPR w sposób nieprawidłowy używa się terminu „gentryfikacja” – m.in. 
str. 95, 131, 135 oraz termin „rewitalizacja/działania rewitalizacyjne” w 
kontekście modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenów – m.in. str. 
132, 134, projekt nr 5.3.  
/Rozdział 5 Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji/  

 

Uzupełniono informację nt. oferty kulturalnej na OR (str. 56-57). 

 

Dodano tekst dot. sfery technicznej (str. 58-60), w tym odniesiono się do 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem 

Miasta Grajewo na lata 2016-2020. 

 

W dokumencie GRP usunięto sformułowania odnoszące się do terminu 

„gentryfikacja”.  

 

W odniesieniu do projektu nr 5.3 zmieniono tytułu projektu zastępując 

wyraz „rewitalizacja” wyrazem „modernizacja”. Tym samym tytułu 

projektu brzmi: MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ MOSIR JAKO DOBRA 

ZMIANA NA NOWE WYZWANIA (str. 113).  

 

3.  Ministerstwo Rozwoju/ 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Brakuje odwołania do Miejskiego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 
Grajewo na lata 2014-2017, co może być istotne biorąc pod uwagę 
charakter OR – historyczna strefa śródmiejska z obiektami objętymi 
ochroną konserwatorską.  

Dokument GPR uzupełniono o podrozdział 2.5. Miejski Program Opieki nad 

Zabytkami Miasta Grajewo na lata 2014-2017 (str. 21-22), w którym 

zaprezentowano najważniejsze jego zapisy w kontekście planowanych 
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Podlaskiego  działań rewitalizacyjnych.  

4. Ministerstwo Rozwoju/ 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego 

Przedstawiona jest 29 projektów podstawowych oraz wskazano 
charakterystykę pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w odniesieniu 
do celów rewitalizacji.  
Lista projektów jest ograniczona do inicjatyw miejskich i jednostek 

podległych (MOPR, PEC). W GPR nie uwzględniono projektów partnerów 

zewnętrznych. Brakuje przedsięwzięć odnoszących się do zwiększenia 

aktywności gospodarczej – planowane jest jedynie utworzenie deptaku, 

wzmocnienia aktywności społecznej, udziału w kulturze czy ograniczeniu 

bezrobociu – projekty społeczne zostały praktycznie ograniczone do 

działalności MOPR i wzmocnienia kompetencji pracowników MOPR a także 

remontu siedziby MOPR. Ww. brakujące inicjatywy stanowią 

charakterystykę pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Biorąc jednak 

pod uwagę diagnozę, przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwiązanie tych 

problemów powinny być priorytetowe.  

 

Szczegółowe uwagi do projektów:  
- Projekt 1.2 – projekt ponadlokalny, skierowany do mieszkańców powiatu 
grajewskiego i powiatów sąsiadujących. Brakuje odwołania do 
mieszkańców i uczestników z OR. Powiązanie dotyczy tylko sfery 
przestrzenno-funkcjonalnej.  
- Projekt 3.1 i 3.2 – wątpliwości budzi wysokość oszacowanych kosztów 
zadań, w stosunku do zaplanowanych prac. Projekt 4.1 – wątpliwości budzi 
wysokość oszacowanych kosztów projektu, w porównaniu do innych 
działań o podobnym charakterze, tj. 4.2, 4.3.  
- Należy dokonać korekty projektu 5.3 – błędnie użyty termin 
„rewitalizacja” w znaczeniu remont.  
- Projekt 1.3 – projekt częściowo realizowany w ramach konkursu MRM. 
Warto wskazać cały projekt modelowy realizowany przez miasto Grajewo, 
które daje ramy do prowadzonego w mieście procesu rewitalizacji 
(aktywizacja społeczna, przygotowanie GPR i niezbędnej dokumentacji) 
oraz kontynuację zadań wynikających czy podjętych w ramach tego 
projektu.  
- Projekt 4.4 – zaplanowano finansowanie projektu z działania 8.5 

W dokumencie GPR, w rozdziale dot. komplementarności uzupełniono 

zapis odnoszący się do kwestii słabego udziału podmiotów prywatnych w 

programie (brak projektów spoza sektora publicznego):  

„Na etapie tworzenia programu rewitalizacji nie udało się w sposób 

zadowalający włączyć do realizacji programu organizacji z sektora 

pozarządowego (brak projektów zgłoszonych przez organizacje 

pozarządowe). Tym samym jednym z wyzwań programu rewitalizacji jest 

prowadzenie dalszych aktywnych działań na rzecz aktywnego włączenia 

organizacji społecznych w proces rewitalizacji w Grajewie.” 

 

Karty projektów: 

- Projekt 1.2 – w opisie projektu uzupełniono o zapis odnoszący się do OR; 

„Odbiorcą przedsięwzięcia będą przede wszystkim niepełnosprawni 

mieszkańcy powiatu grajewskiego i ich środowiska oraz osoby 

niepełnosprawne zamieszkujące w powiatach sąsiednich, jak również 

mieszkańcy OR, mając na uwadze znaczną skalę problemu 

niepełnosprawności w tej części miasta.” 

 

- Projekt 3.1 i 3.2 – projekt zostały połączone w jedną kartę projektu (jako 

projekt 3.1), zaktualizowano wartość połączonego projektu do kwoty 1 mln 

zł  

 

- Projekt 1.3 – uzupełniono opis zakresu projektu, zaktualizowano wartość 

kosztów projektu do kwoty 900 tys. zł 
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Rewitalizacja podczas gdy działania zakresu infrastruktury drogowej 
stanowić mogą mniejszość wydatków w projekcie, jako element szerszej 
koncepcji, przyczyniającej się do fizycznej, gospodarczej i społecznej 
rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich.  
 

 

 

- Projekt 4.2 i 4.3 – zaktualizowano koszty projektów do kwot 4.2 do 1,8 

mln zł 4.3 do 800 tys. zł  

 

- Projekt 5.3 - zmieniono tytułu projektu zastępując wyraz „rewitalizacja” 

wyrazem „modernizacja”. Tym samym tytułu projektu brzmi: 

MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ MOSIR JAKO DOBRA ZMIANA NA NOWE 

WYZWANIA. 

 

- Projekt 4.4 – zmieniono źródło finansowania projektu na środki miejskie. 

 

Mając na uwadze zmiany kwot niektórych projektów zaktualizowano 

wartości kosztów realizacji GPR (TABELA 22. RAMY FINANSOWE ZWIĄZANE 

Z PODSTAWOWYMI PROJEKTAMI I PRZEDSIĘWZIĘCIAMI 

REWITALIZACYJNYMI) (str. 138). 

 

5. Ministerstwo Rozwoju/ 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego 

Mechanizm komplementarności (czyli wzajemnego uzupełniania się) nie 
został przedstawiony w sposób właściwy – zostały wskazane projekty i 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji danego celu. Również 
wskazanie najważniejszych cech komplementarności przestrzennej, źle 
interpretują przekaz tego pojęcia, odnosząc się do koncentracji interwencji 
na OR.  
W ramach komplementarności międzyokresowej nawiązuje się do 

kontynuacji działań z okresu przed GPR, nie wskazuje się jednak o jakich 

działaniach mowa. W zakresie komplementarności źródeł finansowania – z 

uwagi na brak zaangażowania partnerów zewnętrznych realizacja 

W rozdziale dot. komplementarności dodano tabelę pod nazwą 

„powiązania pomiędzy projektami obrazującą powiązania pomiędzy 

projektami (str. 128).  

 

W rozdziale dot. komplementarności uzupełniono informacje dot. 

komplementarności przestrzennej (str. 132).  
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zamierzeń GPR opiera się na środkach miejskich oraz unijnych.  W rozdziale dot. komplementarności dodano opis odwołujący się do 

działań realizowanych na OR w okresie poprzedzającym GPR (str. 133 – 

135).  

 

W dokumencie GPR, w rozdziale dot. komplementarności uzupełniono 

zapis odnoszący się do kwestii słabego udziału podmiotów prywatnych w 

programie (brak projektów spoza sektora publicznego):  

„Na etapie tworzenia programu rewitalizacji nie udało się w sposób 

zadowalający włączyć do realizacji programu organizacji z sektora 

pozarządowego (brak projektów zgłoszonych przez organizacje 

pozarządowe). Tym samym jednym z wyzwań programu rewitalizacji jest 

prowadzenie dalszych aktywnych działań na rzecz aktywnego włączenia 

organizacji społecznych w proces rewitalizacji w Grajewie.” 

 

6. Ministerstwo Rozwoju/ 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego 

We wstępie rozdziału jest informacja, że zabezpieczenie finansowe 
Programu Rewitalizacji stanowią przede wszystkim środki budżetu gminy 
wspomagane środkami unijnymi. Dane podane w Tabelach 44 i 45 
przedstawiają odwrotną relację. Do korekty część opisowa. Brakuje także 
wskazania dotyczącego planów w przypadku braku uzyskania 
dofinasowania projektów podstawowych.  
Ponadto praktycznie nie przewiduje się udziału finansowania przez 

partnerów zewnętrznych (NGO, przedsiębiorstwa).  

W dokumencie GPR, w rozdziale dot. komplementarności uzupełniono 

zapis odnoszący się do kwestii słabego udziału podmiotów prywatnych w 

programie (brak projektów spoza sektora publicznego):  

• Z uwagi na niedostateczny udział w realizacji programu rewitalizacji 

podmiotów prywatnych główne środki finansowe związane z realizacją 

programu będą udziałem podmiotów publicznych działających w 

Grajewie. Środki te będą uzupełniane przez zewnętrzne źródła 

finansowe, w tym środki Unii Europejskiej.  

• Zakłada się prowadzenie aktywnych działań mających na celu włączeniu 

organizacji pozarządowych do realizacji projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, co skutkować będzie także większą różnorodnością 

źródeł finansowania programu rewitalizacji. Ponadto zakłada się, że w 

wyniku głównych działań inwestycyjnych związanych z tworzeniem 

reprezentacyjnej przestrzeni w centrum miasta, możliwe będzie 
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pozyskanie inwestorów prywatnych, którzy podejmą się działań dalszego 

zagospodarowania centrum miasta. 

(str. 136). 

 

W rozdziale „Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu 

Rewitalizacji” (str. 137) zaktualizowano zapisy odnoszące się do źródeł i 

kwot finansowania GPR. 

 

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Gminnego 

Programu Rewitalizacji stanowią środki Unii Europejskiej, w tym z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz krajowe środki publiczne, w tym wkład własny 

podmiotów publicznych do projektów unijnych oraz środki budżetowe 

Miasta w przypadku projektów realizowanych bezpośrednio w budżetu 

gminy: 

• Szacunkowy koszt realizacji podstawowych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wynosi 36 754 tys. zł, 

• Szacunkowy koszt realizacji pozostałych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wynosi 21 650 tys. zł, 

• Łączny szacunkowy koszt realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

wynosi 58 404 tys. zł, 

• Prognozowany udział środków pochodzących z EFRR wynosi 22 750,5 tys. 

zł (39,0% całkowitych kosztów GPR), 

• Prognozowany udział środków pochodzących z EFS wynosi 3516,45 tys. zł 

(6,0% całkowitych kosztów GPR), 
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• Prognozowany udział środków stanowiących publicznych wkład do 

projektów z EFRR i EFS wynosi 5 400,05 tys. zł (9,2% całkowitych kosztów 

GPR), 

• Prognozowany udział innych środków publicznych wyniesie 26 737 mln zł 

(45,8% całkowitych kosztów GPR. 

 Ministerstwo Rozwoju/ 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego 

Przedstawiono szczegółowo przebieg uspołecznienia na etapie tworzenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji, niemniej pominięto etap wyznaczania i 
zmiany OR.  
 
Procedura uspołeczniania na etapie realizacji Programu zbyt mało uwagi 
poświęca metodom aktywizacji społecznej. Sprowadza się do ogólnych 
sformułowań dotyczących np. konsultowania i informowania. Program nie 
jest ukierunkowany zatem na dojrzałe formy partycypacji, tj. 
współdecydowanie, kontrola obywatelska, co skutkować może fasadową 
obecnością mieszkańców obszaru rewitalizacji w Komitecie Rewitalizacji. W 
proponowanym składzie KR dominować mają przedstawiciele UM lub 
jednostek podległych.  
 
Program nie wskazuje kluczowych interesariuszy rewitalizacji.  
W związku z faktem, że na etapie tworzenia GPR nie powołano Komitetu 
Rewitalizacji bezzasadne są zapisy Rozdziału 14 Określenie niezbędnych 
zmian w uchwale, o której mowa w art.. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji – 
cały Rozdział rekomenduje się do usunięcia, wystarczy w zapisach Rozdziału 
11 podać informację o barku podjęcia stosownej uchwały.  
/Rozdział 11 Mechanizmy włączania mieszkańców, przedsiębiorców i innych 

podmiotów i grup aktywnych w proces rewitalizacji/  

W podrozdziale 9.1 Procedura uspołecznienia na etapie przygotowania 

programu rewitalizacji, uzupełniono opis identyfikacji Interesariuszy (str. 

147-148): 

 

„Identyfikacja interesariuszy procesu rewitalizacji w Grajewie 

Skuteczny i efektywny proces rewitalizacji musi opierać się na rzeczywistej 

partycypacji wszystkich zainteresowanych interesariuszy, w tym zwłaszcza 

lokalnej społeczności. 

Aby było to możliwe proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Grajewo od samego początku umożliwiał szerokie i bezpośrednie 

włączenie się interesariuszy w diagnozowanie potrzeb i problemów oraz 

formułowanie rozwiązań. Należy pamiętać, że przez interesariuszy 

rewitalizacji należy rozumieć każdą osobę i podmiot zainteresowany 

przebiegiem rewitalizacji w Grajewie. 

Identyfikacji i analizy grup interesariuszy procesu rewitalizacji Grajewa 

dokonano na etapie: 

• zbierania danych ilościowych i jakościowych poprzez badanie 

mieszkańców obszarów rewitalizacji prowadzone techniką ankieterskich 

wywiadów osobistych oraz za pośrednictwem kwestionariusza 

internetowego oraz pogłębione wywiady z lokalnymi liderami opinii – 

techniką wywiadów telefonicznych, 
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• organizacji spotkania bezpośredniego z mieszkańcami w postaci 

warsztatów i spaceru badawczego przeprowadzonego w dniach 23.05.2017 

r. w ramach konsultacji społecznych związanych z opracowaniem projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo, 

• organizacji naboru otwartego na przedsięwzięcia rewitalizacyjne do 

ujęcia w programie rewitalizacji. Nabór trwał do 29.05.2017 r. 

• potkania warsztatowo - konsultacyjnych z zespołem ds. rewitalizacji w 

dniu 23.05.2017 r.  związanego z wypracowaniem wizji, celów, kierunków i 

zadań oraz systemu realizacji programu.  

Pozyskiwanie danych statystycznych obrazujących skalę i przyczyny 

występowania kryzysu społecznego na terenie Grajewa pozwoliło na 

zaangażowanie do procesu programowania rewitalizacji przedstawicieli 

instytucji publicznych z terenu Grajewa: Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego, Grajewskiego Centrum Kultury, Komendy Powiatowej Policji, 

przedstawicieli szkół. 

Kontakty nawiązane na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji umożliwiły dalszą współpracę z instytucjami na etapie 

prac związanych z programowaniem procesu rewitalizacji, a przede 

wszystkim ustalania kierunków interwencji rewitalizacyjnej. 

Do udziału w spotkaniach, warsztatach oraz spacerze badawczym 

zaproszono te podmioty, które potencjalnie już na tym wczesnym etapie 

mogłyby się włączyć w planowanie działań rewitalizacyjnych w mieście - 

lokalnych przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, kluczowe instytucje 

publiczne, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich 

radnych Rady Miasta Grajewo. 

Spośród osób biorących udział w spotkaniach, warsztatach i spacerze 

badawczych znaleźli się docelowo: 
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• Radni Miasta Grajewo, 

• Dyrektorzy grajewskich przedszkoli i szkół, 

• przedstawiciele Grajewskiego Domu Kultury, 

• przedstawiciele organizacji Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

• przedstawiciele Klubu Seniora, 

• przedstawiciele Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców 

Konnych, 

• przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, 

• przedstawiciele kluczowych z punktu widzenia rewitalizacji komórek 

organizacyjnych Urzędu Miasta, 

• przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac Niepodległości 11, 

• mieszkańcy. 

Celem spotkań oraz warsztatów było poznanie potrzeb mieszkańców i 

pozostałych interesariuszy w celu określenia możliwości ich zabezpieczenia 

na poziomie procesu rewitalizacji Grajewa. Uczestnicy warsztatów 

wypracowywali propozycje rozwiązań najbardziej uciążliwych problemów 

obszaru rewitalizacji, które zostały włączone do interwencji rewitalizacyjnej 

objętej Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-

2027. 

Na etapie opracowania koncepcji działań rewitalizacyjnych, w wyniku 

otwartego naboru projektów rewitalizacyjnych, do grona interesariuszy 

dołączyli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu                     i Rekreacji 

oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Alternatywa. 

Tak zidentyfikowane grono interesariuszy na etapie przygotowania 
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Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo stało się głównym 

odbiorcą działań partycypacyjnych realizowanych w jego obrębie. Potencjał 

wynikający z zaangażowania ww. grup społecznych w procesie 

programowania rewitalizacji w Grajewie zostanie wykorzystany również na 

etapie wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-

2027. 

Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania oraz zasięg obszaru rewitalizacji 

podstawowe grupy interesariuszy zostały wskazane poniżej: 

• mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 

• mieszkańcy pozostałej części miasta, 

• przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji  

• Urząd Miasta i jednostki podległe, 

• samorząd powiatu i instytucje podległe,  

• instytucje edukacji, kultury, rekreacji,  

• dzieci, młodzież i seniorzy i inne wyodrębnione grupy społeczne, 

• wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, 

•  inne instytucje publiczne. 

 

W podrozdziale 9.2 Procedura uspołecznienia na etapie realizacji programu 

rewitalizacji (str. 155), uzupełniono o informacje nt. uspołecznienia na 

etapie realizacji: 

 

„Ogólny schemat uspołecznienia realizacji programu rewitalizacji opierać 
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się będzie na dojrzałej partycypacji społecznej, stanowiącej podstawowy 

warunek zapewnienia komplementarności całego programu. Formy 

dojrzałej partycypacji społecznej wskazane zostały ustawą o rewitalizacji w 

art. 5 ust. 3 jako inicjowanie, umożliwienie i wspieranie dążeń do 

wypowiedzenia się wszystkich interesariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 

2 pkt. 1, oraz wszystkich interesariuszy prowadzących na obszarze 

rewitalizacji działalność, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 3 i 4 na etapie 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Partycypacja społeczna 

realizowana powinna być z wykorzystaniem co najmniej form wskazanych 

w ustawie. Dla zapewnienia powodzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

wskazane jest jednak rozważenie także innych, możliwych form współpracy 

pomiędzy interesariuszami, takich jak spotkania, warsztaty, imprezy 

okolicznościowe, itp. 

Nadrzędnym mechanizmem zapewnienia kompleksowości realizacji całego 

programu będzie działalność Komitetu ds. rewitalizacji, który stanowić 

będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także 

będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza Grajewa. 

Komitet będzie spotykał się co najmniej dwa razy w roku i będzie pełnił 

ważną rolę w trakcie prowadzenia procesu jak i podczas oceny i 

wprowadzania ewentualnych zmian. Zakłada się, że członkami Komitetu 

zostaną przedstawiciele Urzędu Miasta Grajewo/ miejskich jednostek 

organizacyjnych/spółek miejskich wskazanych przez Burmistrza Miasta 

Grajewo, mieszkańców obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Rady 

Miasta Grajewo, przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarze miasta, przedstawicieli podmiotów prowadzących 

na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawicieli właścicieli/ 

użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających 

nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym 

wspólnot mieszkaniowych oraz innych mieszkańców miasta Grajewo 

chcących uczestniczyć w procesie rewitalizacji Grajewa.” 
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Na str. 155 w formie tabelarycznej rozpisano pomysły na prowadzenie 

działań aktywizujących i włączających interesariuszy do realizacji GPR. 

Dodano zapis sugerujący, że udział przedstawicieli podmiotów publicznych 

w składzie komitetu rewitalizacji powinien być nie większy niż 50%, co 

oznacza większościowy udział podmiotów prywatnych.  

 

Ponadto w kolejnym rozdziale, tj. 10. Opis struktury zarządzania realizacją 

Gminnego Programu Rewitalizacji, usunięto proponowany skład komitetu 

(będzie to osobna uchwała, która będzie poddawana opiniowaniu). 

 

Usunięto zapisy Rozdziału 14 Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o 

której mowa w art.. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji 

(obecnie rozdział nr 12 po aktualizacji numeracji, str. 181).  

 

 

 Ministerstwo Rozwoju/ 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego 

Nie przedstawiono opisu struktury wdrażania programu, w tym osadzenie 
rewitalizacji w systemie zarządzania rozwojem gminy, koordynatora 
rewitalizacji.  
Zgodnie z zapisami z tabeli nr 47 Komitet Rewitalizacji ma zajmować się 
bieżąca koordynacja prac rewitalizacyjnych z częstotliwością spotkań 
przynajmniej 1 raz w roku – co może być niewystarczające. Zgodnie z 
zapisami dot. monitoringu – za monitoring realizacji zadań odpowiadać ma 
KR.  
Nie wskazano kosztów zarządzania rewitalizacją, z kolei harmonogram 
realizacji programu ograniczono praktycznie to realizacji projektów, 

W podrozdziale 10.1. System realizacji (str. 160) dodano punkt opisujący 

założenia systemu realizacji programu rewitalizacji. 

 

Dokonano gruntownej modyfikacji podrozdziału 10.2. Zarządzanie (str. 

161) dopasowując jego treść do uwag. Przedstawiono schemat struktury 

wdrażania programu rewitalizacji, w ramach którego podejmowane będą 
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pomijając monitoring, ewaluację i aktualizację programu.  
/Rozdział 12 Opis struktury zarzadzania realizacją Gminnego Programu 

Rewitalizacji/  

decyzje dotyczące działań rewitalizacyjnych (str. 162).  

 

Dodano fragment odnoszący się do zasad kontroli zarządczej: 

„Zarządzanie realizacją programu rewitalizacji będzie przede wszystkim 

zadaniem spoczywającym na Urzędzie Miasta Grajewo. W związku z tym 

odpowiednie wydziały i jednostki Urzędu odpowiedzialne za zarządzanie i 

realizację poszczególnych części programu rewitalizacji stosować się będą 

do zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie 

Miasta Grajewo i jednostkach organizacyjnych Miasta Grajewo, które 

określone zostały Zarządzeniem Nr 219/15 z dnia 2015-12-24 w sprawie 

organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta 

Grajewo i jednostkach organizacyjnych Miasta Grajewo.” 

 

Wskazano szacunkowe koszty zarządzania GPR (str. 166).  

 

Zaktualizowano harmonogram realizacji GPR (str. 167-171) o zarządzanie 

programem rewitalizacji. 

 

Zaktualizowano podrozdział 10.3. Monitoring i ewaluacja (str. 172). 

Dodano m.in. fragment mówiący o tym, że monitoring będzie realizowany 

przez Zespół zadaniowy powołany w ramach Komitetu Rewitalizacji. 

Należy uzgodnić z Zamawiającym czy powoła taki Zespół zadaniowy, czy też 

za monitoring będzie odpowiadać cały Komitet Rewitalizacji czy też jeszcze 

ktoś inny. 
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Zmieniono zapis odwołujący się do częstotliwości oceny wskaźników – z 

roku na trzy lata: 

„Wszystkie wskaźniki gromadzone będą na bieżąco w miarę postępu prac 

wdrożeniowych, natomiast ich stan osiągnięcia oceniany będzie raz na trzy 

lata.”  

 

Dodano tabelę dot. wskaźników pomiaru wynikającą z kart projektów 

(WSKAŹNIKI POMIARU POSTĘPU REALIZACJI GPR, str. 174). 

 

 Ministerstwo Rozwoju/ 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego 

System monitoringu nie został określony w odniesieniu do celów 
rewitalizacji.  
/Rozdział 12 Opis struktury zarzadzania realizacją Gminnego Programu 

Rewitalizacji/  

Zmodyfikowano podrozdział 10.3.3. Wskaźniki monitorowania osiągnięcia 

celów programu rewitalizacji, w zakresie wskaźników (tab. TABELA 30. 

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW GMINNEGO 

PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRAJEWO NA LATA 2017-2027, str. 

178). Poszczególne wskaźniki przypisano do celów rewitalizacji.  
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DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE 

 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna. W celu poniesienia wiedzy mieszkańców i 
innych podmiotów zainteresowanych problematyką rewitalizacji oraz zwrócenia uwagi na społeczny 
wymiar rewitalizacji umieszczano na bieżąco wszelkie informacje na temat tego, co dzieje się w 
ramach prac nad dokumentem: 
 
1. Informacje na stronie Urzędu Miasta w specjalnej zakładce „Rewitalizacja” 

(rewitalizacja.grajwo.pl). Jest to podstrona, gdzie w jednym miejscu zebrano wszystkie informacje 
niezbędne by zapoznać się z przygotowywanym programem rewitalizacji. Oprócz możliwości 
pobrania wszystkich związanych z nim dokumentów i przeczytania nt. rewitalizacji, na stronie 
systematycznie zamieszczano ogłoszenia obrazujące postęp prac nad programem. 
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Rysunek 1. Informacja o planowanych konsultacjach programu rewitalizacji opublikowana na 

podstronie „Rewitalizacja”9.11.2017 (rewitalizacja.grajewo.pl) (zrzut ekranu) 
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Rysunek 2. Zaproszenie na spotkanie otwarte z mieszkańcami 23.11.2017 opublikowana na 

podstronie „Rewitalizacja” (rewitalizacja.grajewo.pl) (zrzut ekranu) 

 
 
2. Ogłoszenie w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.grajewo.pl) 
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Rysunek 3. Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych opublikowane w miejskim Biuletynie 

Informacji Publicznej 9.11.2017 roku (bip.um.grajewo.pl) (zrzut ekranu) 
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3. Informacje nt. przygotowywania programu rewitalizacji oraz związanych z tym konsultacji 
społecznych publikowane były też na lokalnych portalach informacyjnych – Grajewo24 
(grajewo24.pl), iRegionalni (iregionalni.pl). 

Rysunek 4. Informacje o przebiegu prac i konsultacjach projektu na portalu grajewo24.pl 

opublikowane 23.11.2017 
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Rysunek 5. Informacje o konsultacjach projektu na portalu iregionalni.pl opublikowane 27.11.2017 

 

 


