
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie
wyznaczenia na terenie                     Miasta Grajewo obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

FORMY KONSULTACJI  

Zarówno  w  ustawie  z  dnia  9  października  2015  roku  o  rewitalizacji,  jak  i
Wytycznych  w  zakresie  rewitalizacji  w  programach  operacyjnych  na  lata
2014-2020 podkreśla się znaczenie zasady partnerstwa i partycypacji w procesie
tworzenia i wdrażania programu rewitalizacji. 

W  dniu  13.01.2017  roku  Burmistrz  Miasta  Grajewo  za  pośrednictwem
obwieszczenia/ogłoszenia  poinformował  o  planowanych  formach  konsultacji
społecznych projektu uchwały Rady Miasta                                 w sprawie
wyznaczenia  obszarów  zdegradowanych  i  obszarów  rewitalizacji  na  terenie
miasta  Grajewo.  Obwieszczenie/ogłoszenie  zostało  zamieszczone  na  stronie
Urzędu Miasta , a także w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Grajewo  oraz  na  tablicach  ogłoszeń.  Konsultacje  społeczne  trwały  od  dnia
20.01.2017 r. do 22.02.2017 r. 

Na etapie opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i  obszaru rewitalizacji  w Grajewie wykorzystano formy partycypacji  społecznej,
których zastosowanie spełniło wymóg skuteczności i adekwatności w kontekście
aktywnego uczestnictwa jak najszerszej liczby odbiorców: spotkanie z zespołem
ds. rewitalizacji, otwarte spotkanie z mieszkańcami mające na celu konsultacje
obszarów  rewitalizacji,  zbieranie  uwag  w  formie  pisemnej  i  ustnej  poprzez
formularz uwag oraz ankiety elektroniczne. 

Konsultacjom  społecznym  towarzyszyła  akcja  informacyjna  –  na  stronie
internetowej  www.grajewo.pl ,  www.zyciegrajewa.pl,  www.iregionalni.pl
umieszczano  na  bieżąco  wszelkie  informacje  na  temat  tego,  co  dzieje  się  w
ramach prac nad dokumentem. 

Szczegółowe informacje o formach uspołecznienia procesu rewitalizacji zawiera
poniższa tabela. 

Data Forma Opis
20.01.2017 Spotkanie 

z Zespołem ds. 
Rewitalizacji 

Spotkanie  konsultacyjne  z  Zespołem  ds.
Rewitalizacji  –  mające  formę  warsztatów  –
dotyczyło  metodologii  wyznaczania  obszarów
zdegradowanych  oraz  obszarów  rewitalizacji,
a także miało na celu przedstawienie uczestnikom
wyników  diagnozy  stanów  kryzysowych  w
mieście.  Głównym  elementem  warsztatów  były
prace  nad  wyznaczeniem  obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
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Data Forma Opis
Program spotkania:

• zapoznanie  uczestników  z  tematyką
rewitalizacji;

• przedstawienie  wyników  diagnozy  w
obszarach:

o społecznym,
o gospodarczym,
o środowiskowym,
o przestrzenno-funkcjonalnym,
o technicznym;

• wyznaczenie  obszaru  zdegradowanego
i przedstawienie  propozycji  zasięgu
obszaru rewitalizacji;

• dyskusja.

W trakcie spotkania:
1 Przyjęto  ustalenia  dotyczące

zdiagnozowanych  stanów kryzysowych  na
obszarze miasta  w następujących sferach:
społecznej,  gospodarczej,  środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

2 Przyjęto  uzgodnienia  co  do  zasięgu
przestrzennego obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji. 

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

1. Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta
Grajewo

2. Barbara  Wiszowata  –  Zastępca  dyrektora
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Grajewie

3. Marianna  Haraś  –  Dyrektor  Zakładu
Administracji  Domów  Mieszkalnych  w
Grajewie 

4. Tomasz Dudziński – Dyrektor Grajewskiego
Centrum Kultury

5. Waldemar Wieczorek -  Miejska Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Grajewie

6. Marta  Dobrowolska  –  przedstawiciel
SPOŁEM PSS Sp. z o.o. w Grajewie 

7. Zdzisław  Wietocha  -  przedstawiciel
mieszkańców 

8. Tomasz Paszkowski – Radny Miasta Grajewo
9. Tomasz  Poniatowski  -  Kierownik  Referatu

Pozyskiwania Środków
10.Edyta Lipowska – Podinspektor w Referacie

Pozyskiwania Środków
11.Marta  Borkowska  –  Podinspektor  w

Referacie Pozyskiwania Środków
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Data Forma Opis
12.Emilia  Piwko  –  Naczelnik  Wydziału

Organizacyjnego
13.Zbigniew  Mieruński  –  ekspert  ds.

Rewitalizacji Ministerstwa Rozwoju, Instytut
Rozwoju Miast

Moderatorem  spotkania  był  mgr  inż.  Marek
Karłowski – przedstawiciel Instytutu Badawczego
IPC.

20.01.2017
Godz. 
15:30 – 
17:30 
Sala 
Konferencyj
na Urzędu 
Miasta 

Konsultacje – 
otwarte 
spotkanie 
z mieszkańcami 

Spotkanie  konsultacyjne  z  mieszkańcami
dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo
w  sprawie  wyznaczenia  na  terenie  miasta
Grajewo  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru
rewitalizacji.  Przedstawiono  uczestnikom
spotkania wyniki diagnozy stanów kryzysowych w
mieście  i  konsultowano  wyznaczony  obszar
zdegradowany  i  obszar  rewitalizacji.  W trakcie
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Data Forma Opis
Grajewo spotkania  uczestnicy  mieli  możliwość  wyrażenia

opinii i uwag do prezentowanych propozycji. 

Treść spotkań:
• Przedstawienie  podstawowych  założeń

teoretycznych  dotyczących  procesu
rewitalizacji  i  metodologii  tworzenia
Programu Rewitalizacji.

• Przedstawienie  granic  obszaru
zdegradowanego i programu rewitalizacji.

• Przyjmowanie  uwag i  wniosków ze  strony
uczestników spotkania.

W  spotkaniu  wzięło  udział  13  osób  m.in.
mieszkańcy  Grajewa,  Radni  Rady  Miasta  oraz
przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  z
terenu miasta Grajewo.

Reprezentanci Urzędu Miasta w Grajewie:
1. Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta

Grajewo
2. Zespół ds. Rewitalizacji:

a) Tomasz  Poniatowski  –  Kierownik
Referatu Pozyskiwania Środków

b) Edyta  Lipowska  –  Podinspektor  w
Referacie Pozyskiwania Środków

c) Marta  Borkowska  –  Podinspektor  w
Referacie Pozyskiwania Środków

d) Zbigniew  Mieruński  –  ekspert  ds.
Rewitalizacji  Ministerstwa  Rozwoju,
Instytut Rozwoju Miast

Moderatorem  spotkania  był  mgr  inż.  Marek
Karłowski – przedstawiciel Instytutu Badawczego
IPC.

W trakcie spotkania uczestnicy nie zgłosili uwag.
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Data Forma Opis

20.01 – 
22.02.2017

Poddanie 
opiniowaniu 
projektu uchwały
w sprawie 
wyznaczenia 
obszaru 
zdegradowanego
i obszaru 
rewitalizacji na 
terenie miasta 
(konsultacje 
dokumentu 
Diagnozy).  
 

Zbieranie uwag i opinii  do propozycji dokumentu
Diagnozy,  w formie  ustnej  (w  godzinach  pracy
Urzędu),  w  formie  pisemnej  oraz  elektronicznej
poprzez formularz konsultacji.

Mieszkańcy  oraz  inni  interesariusze  Programu
Rewitalizacji  byli  zachęcani  do  zapoznania  się
z przygotowanym projektem dokumentu. 

Materiały  tj.  projekt  uchwały  w  sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i  obszaru
rewitalizacji  wraz  z  załącznikami  (tj.  mapami
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji),
diagnozą  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru
rewitalizacji  oraz  formularz  konsultacji  dostępne
były  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  pod
adresem  http://bip.um.grajewo.pl,  na  stronie
internetowej  miasta  Grajewo  pod  adresem
www.grajewo.pl oraz  w  Referacie  Pozyskiwania
Środków pok. Nr 9-10 w godzinach pracy Urzędu.
W trakcie konsultacji tą drogą nie wpłynęły żadne
uwagi, opinie i propozycje.  

20.01 – 
22.02.2017

Ankiety w formie
elektronicznej, 
techniką CAWI, 
czyli wspierany 
komputerowo 
kwestionariusz 
ankiety 
przesyłany do 
respondentów za
pośrednictwem 
Internetu.

Zbieranie uwag i opinii  do propozycji dokumentu
Diagnozy,  w formie  elektronicznej  anonimowej
ankiety  zamieszczonej  pod  linkiem
http://badania-ipc.pl/index.php/286951/lang-pl na
stronie www.grajewo.pl. 

Cel  badania -  weryfikacja  wyznaczonego  w
projekcie  uchwały  obszaru  zdegradowanego  i
obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Grajewo.

W badaniu  udział  wzięło  dziewięć  osób,  w  tym
trzy  kobiety  i sześciu  mężczyzn.  Troje  badanych
to  mieszkańcy  obszaru  wybranego  do
rewitalizacji,  pięciu  zamieszkuje  obszar  miasta
poza tą częścią, natomiast jeden z respondentów
jest  przedsiębiorcą  prowadzącym  działalność
poza  obszarem  wybranym  do  rewitalizacji.
Respondenci  reprezentowali  następujące
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Data Forma Opis
kategorie wiekowe:

• 25-34 lata – 4 osoby
• 35-44 lata – 1 osoba
• 45-54 lata – 1 osoba
• 55-64 lata – 3 osoby

Wyniki badania:

W  pierwszej  kolejności  respondentów  zapytano,
czy zmieniliby granice zaproponowanego obszaru
rewitalizacji.  Tylko  jeden  z  nich  odpowiedział
pozytywnie  twierdząc,  że  wskazany  obszar  jest
zbyt duży. Zdaniem badanego, z obszaru należy
wyłączyć  Osiedle  1000-lecia,  Osiedle  Centrum
oraz ulice: Strażacką i Mickiewicza.

Pozostali uczestnicy badania nie zmieniliby
granic  zaproponowanego  do  rewitalizacji
obszaru,  co  wskazuje  na  trafność  jego
wyznaczenia.

W dalszej  kolejności  uczestnicy badania oceniali
skalę  wystąpienia  poszczególnych  rodzajów
problemów i zagrożeń, we wskazanych obszarach
życia mieszkańców Grajewa.

I  tak,  jako  problemy  najczęściej  dostrzegane  w
sferze  społecznej (najwięcej  wskazań  w
kategorii  wysokie ryzyko wystąpienia problemu),
wskazano:

• słabą aktywność społeczną mieszkańców,
• brak integracji społecznej,
• niedostateczny  poziom  uczestnictwa

mieszkańców  w życiu  publicznym
i kulturalnym.

Wyraźnie widać, że są to problemy o podobnym
charakterze, których źródłem są czynniki typowo
wewnętrzne  –  w  tym  przypadku  mało  aktywni
społecznie mieszkańcy Grajewa.
Problemem  dostrzeganym  w  sferze  społecznej
najrzadziej  (najwięcej  wskazań  w kategoriach
brak  problemu  oraz  niskie  ryzyko  wystąpienia
problemu),  jest  natomiast  narkomania  (co  nie
oznacza, że problem ten zdaniem respondentów
nie występuje w ogóle, natomiast wskazywany był
rzadziej niż pozostałe).

W  przypadku  sfery  gospodarczej,  badani
wskazali  przede  wszystkim  na  wysokie  ryzyko
wystąpienia problemów związanych z:

• niedostateczną liczbą miejsc pracy,
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Data Forma Opis
• brakiem inwestorów,
• niedostatecznym  wsparciem  dla  małych

przedsiębiorstw.
Kwestią najmniej  problematyczną jest  natomiast
uzbrojenie terenów.

Największym  problemem  w  sferze
przestrzenno-gospodarczej jest  zdaniem
badanych  niska  estetyka  przestrzeni  publicznej.
Najmniejsze zagrożenia, w ich opinii, są związane
z niedostateczną  ilością  podstawowych  mediów
(kanalizacja, wodociągi).

Uczestnicy  badania  dostrzegają  wysokie  ryzyko
wystąpienia  hałasu  przekraczającego
dopuszczalne  normy  (dotyczy  sfery
środowiskowej).  W drugiej  kolejności  wskazują
na zanieczyszczenie powietrza (powodowane np.
funkcjonowaniem starych systemów grzewczych),
a  w  trzeciej  na  niedostateczne  wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. Najrzadziej, w sferze
środowiskowej  na  obszarze  zdegradowanym,
pojawia  się  problem  znacznej  ilości  „dzikich
wysypisk”.

Zły stan techniczny budynków mieszkalnych jest,
zdaniem  respondentów,  największym
zagrożeniem  w  sferze  technicznej
wyznaczonego obszaru zdegradowanego.

Opinie  te  pokrywają  się  z  tymi  wyrażonymi  na
temat  kierunków,  w  jakich  powinny  zmierzać
działania  samorządu  w  obrębie  obszaru
rewitalizowanego,  mające  na  celu  poprawę
warunków  życia  mieszkańców  całego  miasta  –
ośmiu  z  dziewięciu  badanych  uważa  remont
budynków  komunalnych  o  charakterze
mieszkaniowym,  za  najważniejszy  kierunek  tych
działań.  W  dalszej  kolejności  najczęściej
wskazywano na potrzebę:

• poprawy  stanu  terenów  zielonych,
rekreacyjnych,

• poprawy  stanu  bezpieczeństwa,
zapobieganie  przestępczości  (montaż
systemów monitoringu – kamery, budowa/
modernizacja oświetlenia),

• działań na rzecz zapobiegania bezrobociu.

Najrzadziej wskazywanym kierunkiem działań jest
natomiast tworzenie sprzyjających warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości.
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Data Forma Opis
Zgłoszone  wnioski  i  opinie  zostaną  wzięte  pod
uwagę w toku dalszych prac nad opracowaniem
dokumentu Programu 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 na stronie
internetowej  pl,  facebooku  Miasto  Grajewo  oraz  lokalnych  portalach
internetowych umieszczano na bieżąco wszelkie informacje na temat tego,  co
dzieje się w ramach prac nad dokumentem:

1. Na stronie internetowej www.grajewo.pl w zakładce aktualności na bieżąco
zamieszczano informacje na temat tego, co dzieje się w ramach prac nad
dokumentem.

Rysunek . Informacje dostępne w zakładce aktualności na stronie www.grajewo.pl
( zrzut z ekranu) 
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2. Informacje na facebooku Miasta Grajewo 

Rysunek . Informacje dostępne na stronie www.facebook.com/GrajewoMiasto 
( zrzut z ekranu) 
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3. Artykuł na portalu iRegionalni.pl

Rysunek . Zrzut z ekranu z artykułem na stronie www.iregionalni.pl z dn. 
27.01.2017 r.
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4. Zaproszenie na konsultacje na portalu Grajewo24.pl
Rysunek . Zrzut z ekranu ze strony www.grajewo24.pl  z dn. 13.01.2017 r.
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5. Zaproszenie na konsultacje na portalu Życie Grajewa.pl
Rysunek . Zrzut z ekranu ze strony www.zyciegrajewa.pl  z dn. 18.01.2017 r.
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6. Informacje o konsultacjach na tablicy ogłoszeń

Rysunek . Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo z dn. 20.01.2017 r. 
dotyczące konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grajewo 
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Rysunek . Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Rysunek 8 Artykuł z Gazety Grajewskiej nr 3 (30) 2017

17



18


	RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
	dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Grajewo obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
	FORMY KONSULTACJI

	DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

