Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu
„Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku
2023”
Burmistrz Pyzdr, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych
obszarów Gminy Pyzdry, przeprowadził konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Program
Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023”.
Przedmiotem konsultacji był projekt „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy
Miasta Pyzdry do roku 2023”. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy
rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 16 do 24 maja 2017 r. Składanie
uwag do Programu Rewitalizacji było możliwe w terminie od 16 do 24 maja 2017 r. Konsultacje
zostały przeprowadzone w formie:
1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym został omówiony
projekt „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023”,
a także była możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składania ich do
protokołu. Spotkanie odbyło się w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 11:00 w sali narad
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry.
2. Zbierania uwag ustnych - uwagi można było składać w okresie od 16 do 24 maja 2017
r. w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry.
3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza
zamieszczonego na stronie Gminy Pyzdry oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi w formie pisemnej
złożone za pomocą formularza konsultacyjnego.
Podczas spotkania otwartego w Pyzdrach w dniu 23 maja 2017 r. interesariusze
przedstawili swoje sugestie i opinie możliwe co do założeń programu rewitalizacji.
Interesariusze obecni na spotkaniu zgłosili możliwość ujęcia w Programie działania
dotyczącego zagospodarowania obiektu przy ulicy Kaliskiej 25 i przeznaczenia go na cele
społeczne. Obecnie znajduje się tam siedziba CKSiP jednak docelowo ma zostać przeniesiona
do zmodernizowanego w tym celu budynku dawnej remizy strażackiej w Pyzdrach. Została
zgłoszona jeszcze jedna uwaga, która dotyczyła dokładności i zawartości załącznika
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graficznego w programie. Zgłoszono propozycję naniesienia na mapie numerów działek
ewidencyjnych i numerów adresowych budynków.
Sposób rozpatrzenia uwag i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji społecznych:
 ujęto przedsięwzięcie nr 6 Adaptacja budynku przy ulicy Kaliskiej 25 na cele społeczne,
które dotyczy przystosowania danego budynku na cele społeczne po przeniesieniu
siedziby CKSiP,
 poprawiono załącznik graficzny zgodnie z przedstawioną propozycją,
 poprawiono błędy edycyjne i omyłki pisarskie.
W trakcie trwania konsultacji społecznych zwrócono się z prośbą o konsultację roboczą
projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023” do
Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 20142020, która jest odpowiedzialna za weryfikację programów rewitalizacji oraz prowadzenie
i aktualizację wykazu programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego.
W wyniku rozpatrzenia otrzymanej opinii dokonano następujących zmian:
1. Rozszerzono opis powiązań z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (rozdział
VII) o opis Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do
2020 roku. Wielkopolska 2020 oraz Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego,
2. Rozszerzono opis wszystkich sfer ujętych w diagnozie o podstawową charakterystykę
(podrozdziały 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1),
3. Skorygowano nazwy kierunków działań 2.2, 2.3, 3.1, 3.2,
4. Dodano charakterystykę powiązań projektów wskazując na ich zintegrowanie
w podrozdziale 8.3
5. W rozdziale X podano informację o łącznych szacowanych kwotach wszystkich
głównych projektów rewitalizacyjnych
6. Rozszerzono opis partycypacji społecznej o wyniki konsultacji społecznych
w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do
roku 2023.

Burmistrz Pyzdr
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