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Wprowadzenie
W ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) podkreśla
się znaczenie zasady partnerstwa i partycypacji w procesie tworzenia i wdrażania programu
rewitalizacji.
Prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji oparte winny być współpracy ze
wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi
ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
W trakcie procesu włączania mieszkańców i potencjalnych interesariuszy w prace nad
wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wykorzystano różnorodne formy partycypacji
społecznej, których zastosowanie spełniło wymóg skuteczności i adekwatności w kontekście
aktywnego uczestnictwa jak najszerszej liczby odbiorców. Z grona licznych narzędzi i technik
partycypacyjnych wykorzystano: spotkanie oraz warsztaty z interesariuszami rewitalizacji.
Konsultacjom towarzyszyła oprawa w postaci konkursu plastycznego pn. „Rewitalizacja Nysy”.
Szczegółowe informacje o formach uspołecznienia procesu rewitalizacji zawiera poniższa tabela.
W ślad za tymi działaniami szła akcja informacyjno-promocyjna.
Konsultacje trwały w okresie od 09.11.2016 r. do dnia 08.12.2016 r. do godz. 16.30.

Działania informacyjno-promocyjne
W ramach kampanii informacyjno-promocyjne zostały przeprowadzone następujące działania:
- spoty radiowe w lokalnej rozgłośni – łącznie 30 spotów),
- artykuły w lokalnej gazecie (Fakty Nyskie oraz Tygodnik Nysa/Brzeg/Namysłów – dodatek do Nowej
Trybuny Opolskiej),
- ulotki – 5000 sztuk,
- plakaty (plakaty zostały zlokalizowane głównie na obszarze rewitalizacji, tj. na ulicach Prudnicka,
Wrocławska, Kolejowa oraz Rynek) – 500 sztuk,
- roll banery – 2 sztuki,
- konkurs plastyczny wśród uczniów szkół podstawowych, którego celem było rozpropagowanie
informacji nt. rewitalizacji,
strona
internetowa
Gminy
Nysa
(http://www.nysa.eu/strona-2119gminny_program_rewitalizacji_nysy.html) oraz Biuletyn Informacji Publicznej.
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Działania konsultacyjne
Tabela 1. Procedura uspołecznienia na etapie przygotowania programu rewitalizacji

Miejsce

Data

Nysa

22.11.2016 r.,
godz. 16:00, sala
200 Urzędu
Miejskiego w
Nysie

Nysa

I warsztat:
24.11.2016 r.,
godz. 16:00, sala
200 Urzędu
Miejskiego w
Nysie; II warsztat:
29.11.2016 r.,
godz. 16:00, sala
200 Urzędu
Miejskiego w
Nysie

Forma

Opis

I OPRACOWANIE DIAGNOZY W PROCESIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Spotkanie z
Spotkanie konsultacyjne przeznaczone było dla mieszkańców miasta oraz innych interesantów.
interesariuszami
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Urzędu Miejskiego, mieszkańcy.
rewitalizacji
Spotkanie miało na celu prezentację założeń projektu GPR, która wprowadzała w temat
działań rewitalizacyjnych oraz prezentowała główne cele programu. Omówiono także karty
projektów oraz sposób ich wypełniania.
Spotkanie miało na celu umożliwienie zapoznania się z Gminnym Programem Rewitalizacji, a
także przedstawienie uwag, opinii i propozycji.

Warsztaty z
interesariuszami
rewitalizacji

W trakcie spotkania nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani karty projektów rewitalizacyjnych.
Warsztaty z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie Gminnego Programu
Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji.
I warsztat
W warsztacie uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Urzędu Miejskiego.
Spotkanie rozpoczęto prezentacją dotyczącą projektu GPR, która wprowadzała w temat
działań rewitalizacyjnych oraz prezentowała główne założenia programu. Omówiono także
karty projektów.
Następnie rozpoczęto pracę warsztatową, której celem było poznanie problemów i oczekiwań
uczestników włączając ich tym samym w przygotowanie i realizację programu rewitalizacji.
Każdy z uczestników został zapoznany z możliwością składania formularza uwag do projektu
programu oraz karty projektu rewitalizacyjnego.
W trakcie spotkania nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani karty projektów rewitalizacyjnych.
II warsztat
W warsztacie uczestniczyli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy,
stowarzyszenia, OPS, DDP, MSP.
Na początku zaprezentowano wybrane podobszary rewitalizacji oraz występujące tam lokalne
potencjały. Przedstawiono główny cel i kierunki działań programu rewitalizacji. Omówiono
karty projektów.
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Następnie rozpoczęto pracę warsztatową, której celem było poznanie problemów i oczekiwań
uczestników włączając ich tym samym w przygotowanie i realizację programu rewitalizacji.
W trakcie spotkania nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani karty projektów rewitalizacyjnych.

Gmina Nysa

Efektem spotkań warsztatowych było złożenie 2 nowych kart projektów do projektu
opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji.
Formularz był
Korespondencyjne Przeprowadzone zostało korespondencyjne zbieranie uwag do projektu Gminnego Programu
dostępny na
zbieranie uwag
Rewitalizacji Gminy Nysa.
stronie
poprzez formularz
internetowej
konsultacyjny
Gminy Nysa przez oraz formularza
cały okres
zgłoszenia
trwania
przedsięwzięcia
konsultacji
rewitalizacyjnego
społecznych.
do Gminnego
Programu
Rewitalizacji
Gminy Nysa.
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Uwagi zgłoszone w trakcie trwania konsultacji społecznych
Przyjęcie uwagi
TAK/NIE

Zgłaszający uwagę
Imię, nazwisko
(pełna nazwa w
przypadku
instytucji/
przedsiębiorstwa/
jednostki, itp.)
1
Urząd Miejski w
Nysie
Wydział
Rozwoju
Polityki Społecznej

Adres zamieszkania
(bądź siedziby, w
przypadku
instytucji/
przedsiębiorstwa/
jednostki, itp.)
2

Adres e-mail,
telefon
kontaktowy

Str. dokumentu treść uwagi
(propozycja zmian)

3

4
24

5
- dane z pomocy społecznej są dostępne
za każdy rok na podstawie sprawozdań
przesyłanych do MRPiPS

6
NIE

69

warto wspomnieć o hospicjum i stacji
opieki

NIE

131-132

Zaproponowaliśmy utworzenie na tym
obszarze Centrum Wsparcia III sektora;
należałoby ująć w tym miejscu

NIE

Uzasadnienie w
przypadku odmowy
uwzględnienia uwagi

Uzasadnienie uwagi

6

7
Diagnoza w części
ogólnej
bazuje
na
danych pozyskanych z
GUS BDL. Są to dane
porównywane z danymi
na innych poziomach
agregacji
(powiat,
województwo, kraj).
Ten fragment diagnozy
poświęcony jest
systemowi opieki
zdrowotnej w zakresie
usług profilaktycznoleczniczych.
Obecna argumentacja
jest całkowicie
wystarczająca dla

141

144

argumenty przesłane w fiszce dla tego
obszaru
Może należałoby wspomnieć o złym
stanie
technicznym
nawierzchni,
chodników, braku niwelowania barier
architektonicznych
dla
niepełnosprawnych czy rodziców z
wózkami
należałoby ująć w tym miejscu, iż
planuje się utworzenie w tym miejscu
Centrum
Wsparcia
Organizacji
Pozarządowych; argumenty przesłane w
fiszce dla tego obszaru

NIE

NIE

151

Szanse obszarów rewitalizacji …

NIE

152

m.in. krajowy Program 500+, gminny
bon wychowawczy, …

TAK

153

Wsparciem dla działań na rzecz
aktywności społecznej będzie rozwinięta
strefa
rekreacji
i
wypoczynku
zlokalizowana w otoczeniu centrum
miasta (basen, forty), utworzenie
Centrum Wsparcia dla III sektora oraz
rozwinięta
infrastruktura
usług
społecznych.

NIE

7

przyjęcia obszarów
zdegradowanych.
W danym fragmencie
są wskazane
najważniejsze, z punktu
widzenia degradacji,
problemy.
Nie, gdyż takie
podejście jest niespójne
z chronologią tworzenia
dokumentu. Na etapie
diagnozy nie
wiedzieliśmy, że taki
projekt jest planowany
Nie, gdy obszar
rewitalizacji jest jeden i
składa się kilku
podobszarów

Nie, gdyż sam projekt
jest odpowiedzią na
zdiagnozowane
problemy, potencjały i
potrzeby.
Nie, gdyż takie
podejście jest niespójne
z chronologią tworzenia

159

Jako jedno z działań uwzględnić
aktywizację III sektora i utworzenie
centrum
wspierania
organizacji
pozarządowych

NIE

165

Według danych Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Powiatowego Urzędu
Pracy odsetek osób korzystających z
pomocy społecznej oraz bezrobotnych
systematycznie wzrasta. (dane za jaki
okres? Jest wręcz przeciwnie jak
chociażby wynika ze statystyk PUP)
Całość podejmowanych działań będzie
realizowana
przez
Nyski
Zarząd
Nieruchomości przy wsparciu ze strony
Gminy
Nysa,
Ośrodka
Pomocy
Społecznej, Dziennego Domu Pobytu,
Centrum Integracji Społecznej.
Styl poprawić w tym zdaniu:
Są to projekty, które wykazują się
częściowym oddziaływaniem na obszar
rewitalizacji, np. dotyczą infrastruktury

TAK

166

176

8

TAK

TAK

dokumentu. Na etapie
diagnozy nie
wiedzieliśmy, że taki
projekt jest planowany.
Działania te ujęte są w
punkcie „Wsparcie
inicjatyw oddolnych i
wzmocnienie
organizacji III sektora”.
Utworzenie centrum to
de facto projekt, który
jest już zawarty w GPR.

lub usług, która zlokalizowana jest poza
obszarem rewitalizacji, które służyć
mieszkańcom obszaru rewitalizacji.
177

159

181
182

190

To nie jest zadanie tych podmiotów:
kompleksowe programy na rzecz
aktywizacji
zawodowej
osób
pozostających bez pracy- należałoby ująć
zadania od pkt.2

NIE

Rozbudowane pomieszczenia będą
służyć
osobom
korzystającym
z
warsztatów terapii zajęciowej

TAK

udział w warsztatach gastronomicznych i
rękodzielniczych odbywających się w
Dziennym Domu Pobytu.
… jako jeden z celów głównych realizacji
działań we współpracy z organizacjami
pozarządowymi zostanie uwzględnione
działanie mające na celu polepszenie
jakości życia mieszkańców Gminy

TAK

Kontynuacji działań rewitalizacyjnych na
terenie
Nysy,
w
odniesieniu
poprzedniego Programu rewitalizacji.
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TAK

TAK

Nie, gdyż zakłada się
zainicjowanie w ramach
projektu współpracy z
podmiotami
działającymi na rzecz
aktywizacji zawodowej.

Urząd Miejski w
Nysie
Wydział Polityki
Społecznej

UM w Nysie

k.kedzierska@
www.nysa.pl

Str. 9
Tereny wiejskie
gminy charakteryzują
się natomiast
wzrostem liczby
ludności, który w
analizowanym
okresie wyniósł 1,8%.
Str. 15
Spadek liczby
ludności jest znacznie
większy na terenach
miejskich gminy.
Str. 17
Proces starzenia się
następuje tu znacznie
szybciej niż w całym
województwie
opolskim,
a także
w kraju.

literówka

TAK

literówka

TAK

literówka

TAK

Uwagę
zwraca
natomiast fakt, iż
mimo zbliżonej liczby
urodzeń w mieście
Nysa i na terenach
wiejskich tej gminy w
2015 roku, spadek
liczby urodzeń na

stylistyka

TAK
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1000 mieszkańców
na terenach wiejskich
jest
ponad
czterokrotnie
mniejszy
niż
w
mieście, co związane
jest z ilością osób
zamieszkujących
tereny wiejskie.
Str. 49
Planty miejskie w
Nysie
Na terenie gminy
zlokalizowane
są
także planty miejskie
w
Nysie.
Ich
powierzchnia
to
15,997 ha. Planty
powstały
w
po
niwelacji obwałowań
miejskich wzdłuż linii
dawnych
murów
średniowiecznych
Str.53
Zakład Produkcyjny
Truller,
ul.
Jagiellońska 22, 48300 Nysa.

literówka

TAK

TAK
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Str. 55
ulicy Aleja Wojska
Polskiego
str. 69
Mieszkańcy
Gminy
Nysa
mogą
skorzystać także ze
specjalistycznej
pomocy
kardiologicznej
w
Nyskim
Centrum
Kardiologii
PolskoAmerykańskich Klinik
Serca,
sieci
oddziałów kardiologii
interwencyjnej,
angiologii
i
kardiochirurgii
na
terenie
Polski.
Funkcjonująca w jej
ramach
Pracownia
Hemodynamiki
poprawia
jakość
leczenia
ostrych
zespołów
wieńcowych.

TAK

Mogą??
Oddział został oficjalnie zamknięty z
dniem 31 października 2016 r.
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TAK

Str. 104
Franciszki Żwirki i
Stanisława Wigury
Str. 131
Forty w Nysie stały
się jedną z wizytówek
miasta
Str. 140
Źródło MOPS

Franciszka

TAK

TAK

U nas OPS

TAK

Str.143
Kąpielisko ul.
Ujejskiego

Na wcześniejszych stronach podane jest
kąpielisko ul. Saperska

TAK

Str. 161
Adaptacja byłego
budynku biurowego i
Reduty Kapucyńskiej
na Gminny Dom
Dziennego Pobytu w
Nysie wraz
z zagospodarowanie
m przyległego terenu
Str.163
Wzrost aktywności
społecznej
i
obywatelskiej Gminy
Nysa
Str. 165
2. Brak na terenie

Nie trzeba podać gdzie ten budynek
biurowy?

NIE

Wzrost
aktywności
społecznej
i
obywatelskiej mieszkańców Gminy Nysa

TAK

literówka

TAK
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Ingerencja w zgłoszony
projekt

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nysie

Komisji
Edukacji
Narodowej 1A

Str. 167
Pkt 11-13 Utworzenie
na terenie Gminy
Nysa - Gminnego
Centrum Organizacji
Społecznych.
Reintegracja
zawodowa
i
społeczna
osób
ubogich
i
bezrobotnych
poprzez udział w
warsztatach
gastronomicznych i
rękodzielniczych
odbywających się w
Dziennym
domie
Pobytu.
opsnysa@op.pl 1. Str.
17
–
774472370
następuje
zamiast
następuję
2. Str. 140 – zamiast
MOPS – OPS
3. Str. 140 – poz. W
tabeli nr 8 – czy
nie powinien być
rok 2015?
4. Str. 142 obniżony
wiersz

Wyżej w dokumencie nazwa:
Gminne Centrum Wsparcia III sektora

NIE

Dziennym Domu Pobytu

TAK

TAK
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Nie, zapis w karcie
projektu sugeruje, że w
ramach projektu
powstanie Gminne
Centrum Organizacji
Pozarządowych

„związanych
z
bezrobociem”
5. Str. 150 – słabych
stron
zamiast
strony
6. Str. 150 działania
rewitalizacyjne
zamiast
rewitalizacyjny
7. Str. 151 – szanse
obszaru zamiast
obszary
8. Str.
154
–
zbudowana
została zamiast
został
9. Str. Będą służyć
osobom zamiast
osobą
10. Str. 161 – dodać
punkt 13 „do
głównych
problemów
należy”: - brak
miejsc
całodobowego
krótkoterminowe
go pobytu na
okres regeneracji
sił dla opiekunów
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faktycznych
11. Str. 163 – zamiast
miedzy innymi –
między innymi
12. Dodać pkt. 7 –
przejęcie
usług
opiekuńczych w
środowisku
domowym w celu
osiągniecia efektu
synergii
13. Str. 165 – odsetek
osób
korzystających z
pomocy
społecznej oraz
bezrobotnych
systematycznie
spada – zamiast
wzrasta
14. Str.
165
–
wykreślić
„Pomimo
wzrostu…
społeczne” zacząć
od
zdania
–
Jednakże ciągle
jeszcze na terenie
gminy…
15. Str. 165 – pkt. 2 –

16

16.

17.

18.

19.

20.

zamiast dla osób
z
marginesu
społecznego – dla
osób dotkniętych
stygmatyzacją
wykluczenia
społecznego
Str. 165 – pkt. 1 –
zamiast dla osób
z
marginesu
społecznego – dla
osób dotkniętych
stygmatyzacją
wykluczenia
społecznego
Str. 166 Gminy
Nysa
zamiast
Gminy nysa
Str.
166
–
Ośrodka Pomocy
Społecznej
zamiast Nyskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Str.
167
–
Centrum
Wsparcia
III
Sektora
Str. 167 pkt. 9 –
zamiast poprawa
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Dzienny Dom
Pobytu im. Jerzego
Kozarzewskiego

Ul.
Bohaterów
Warszawy 28
48-300 Nysa

–
wzbogacenie
oferty
21. Str.
167
–
wykreślić
marginesu
społecznego
22. Str.
176
–
powinno być –
które mają służyć
mieszkańcom
obszaru
rewitalizacji
23. Str. 176 – zamiast
ujęte – ujęto
24. Str. 181 pkt. 11
Dziennym Domu
Pobytu zamiast
domie
25. Str. 200 program
rewitalizacji
zakłada zamiast
zakład
26. Str. 202 – ocena
rewitalizacji
polega
zamiast
polegają
ddp.nysa1@wp Str. 169 usunięcie
.pl
punktu 13

Tworzenie miejsc krótkoterminowego
całodobowego pobytu w dziennym
domu pobytu spowoduje, że przejmie on
zadania domu pomocy społecznej.

18

NIE

Projekt zakłada
rozszerzoną formę
działalności Domu
Dziennego Pobytu,

Str. 171
punktu 7

usunięcie

Głównym zadaniem dziennego domu
jest aktywizowanie seniorów. W
przypadku wprowadzenia całodobowej
opieki konieczne będzie zatrudnienie
dodatkowego personelu, w tym do pracy
na zmiany nocne. Istnieje także ryzyko, iż
te krótkoterminowe okresy będą się
przedłużać, czego przykładem są
oddziały
szpitalne.
Mówiąc
o
dodatkowym zatrudnieniu musimy wziąć
pod uwagę minimum cztery osoby na
stanowiskach opiekunek, jak również
obsadę pielęgniarską (opiekun nie może
podawać
leków).
Całodzienne
wyżywienie spowoduje wydłużenie
godzin pracy kuchni, co wiąże się także z
koniecznością zwiększenia etatów, a tym
samym kosztami zatrudnienia. W
powiecie nyskim mamy dwa domy
pomocy społecznej i zakłady usług
opiekuńczych, które świadczą już tego
rodzaju usługi.
Dzienny Dom Pobytu sprawuje opiekę
dzienną. OPS zatrudnia pracowników,
którzy są w stanie dotrzeć do osób
wymagających pomocy, w tym usług
opiekuńczych. W przypadku kiedy osoba
jest w stanie korzystać z placówki
dziennego wsparcia może zostać do
niego skierowana i już nie musi
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dlatego te zapisy
powinny zostać

NIE

Projekt zakłada
rozszerzoną formę
działalności Domu
Dziennego Pobytu,
dlatego te zapisy
powinny zostać

korzystać
z
usług
opiekuńczych
oferowanych przez OPS. Wzajemna
współpraca pomiędzy OPS i DDP
przyniesie wymierne efekty w postaci
zapewnienia prawidłowej opieki nad
seniorami (OPS  DDP – efekt synergii).
Należy
pozostawić
obecny
stan
funkcjonowania tych jednostek lub
przenieść
usługi
opiekuńcze
do
spółdzielni socjalnej działającej na
terenie Gminy Nysa.

Urząd Miejski w
Nysie
Wydział

Ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Str. 169, 170 Zmiana
nazwy z Gminny Dom
Dziennego Pobytu w
Nysie
na
obowiązującą nazwę
Dzienny Dom Pobytu
w Nysie
Str. 166
Budowa
Centrum
Rehabilitacji
i
Integracji Społecznej
– usunięcie opisu
projektu
„Przedszkola
dla
dorosłych”
Str. 17 – 18
Należy
wskazać
powiązanie

TAK

NIE

Zapewnienie spójności pomiędzy tezami
zawartymi w diagnozie co do skali
problemów w poszczególnych sferach a

20

TAK

Ingerencja w kartę
innego podmiotu

Pozyskiwania
Funduszy

występującego
problemu
w
diagnozie
z
problemami
zidentyfikowanymi w
ramach
przedsięwzięcia nr 2 i
nr 3 ze str. 168 – 175
dokumentu
Str. 32
Należy
wskazać
powiązanie
występującego
problemu
w
diagnozie
z
problemami
zidentyfikowanymi w
ramach
przedsięwzięcia nr 3
ze str. 172 – 175
dokumentu
Str. 32, 57, 88, 97
Należy
wskazać
powiązanie
występujących
problemów:
– podsumowanie w
sferze społecznej
- podsumowanie w
sferze środowiskowej

wskazanymi
celami
i
kartami
przedsięwzięć. Proszę o korektę i spójne
powiązanie

Zapewnienie spójności pomiędzy tezami
zawartymi w diagnozie co do skali
problemów w poszczególnych sferach a
wskazanymi
celami
i
kartami
przedsięwzięć. Proszę o korektę i spójne
powiązanie

TAK

Zapewnienie spójności pomiędzy tezami
zawartymi w diagnozie co do skali
problemów w poszczególnych sferach a
wskazanymi
celami
i
kartami
przedsięwzięć. Proszę o korektę i spójne
powiązanie

TAK
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- podsumowanie w
sferze przestrzennofunkcjonalnej
- podsumowanie w
sferze
technicznej
diagnozy
z
problemami
zidentyfikowanymi w
ramach
przedsięwzięcia nr 14 ze str. 166 – 182
dokumentu
Str. 157
Kierunki
działań
rewitalizacyjnych
Dopisać:
Reintegracja
aktywizacja
grup
wykluczonych
i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
Stworzenie
przestrzeni
dla
aktywności
osób
starszych.
- Rozwój oferty dla
dzieci i młodzieży.
- Wsparcie inicjatyw
oddolnych
i

Zapewnienie
spójności
pomiędzy
wskazanymi kierunkami działań a
zgłoszonymi kartami przedsięwzięć.
Proszę o korektę i spójne powiązanie
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TAK

wzmocnienie
organizacji III sektora
Str. 158
Kierunki
działań
rewitalizacyjnych
Dopisać:
Wzmocnienie
funkcji
centro
twórczych
i
wybranych
przestrzeni
publicznych.
Str. 159
Kierunki
działań
rewitalizacyjnych
Dopisać:
Poprawa
i
modernizacja
energochłonności
tkanki
architektonicznej
- Nadanie nowych
funkcji użyteczności
publicznej obiektom i
terenom
zdewastowanym

Zapewnienie
spójności
pomiędzy
wskazanymi kierunkami działań a
zgłoszonymi kartami przedsięwzięć.
Proszę o korektę i spójne powiązanie

TAK

Zapewnienie
spójności
pomiędzy
wskazanymi kierunkami działań a
zgłoszonymi kartami przedsięwzięć.
Proszę o korektę i spójne powiązanie

TAK
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Str. 194
Komplementarność
przestrzenna
uzasadnienie
Dopisać:
Komplementarność
przestrzenna została
zapewniona
dzięki
skupieniu projektów
wybranych
do
realizacji
na
wyznaczonych
obszarach
rewitalizacji. Obszary
rewitalizacji i obszar
zdegradowany
w
Mieście
zostały
wyznaczony
po
przeprowadzeniu
dogłębnej
analizy
wskaźnikowej
przy
zasięgnięciu
opinii
przedstawicieli
zainteresowanych
środowisk
oraz
samych mieszkańców
Miasta, dzięki czemu
można mówić o
trafności działań na
danym terenie.

Doprecyzowanie zapisów
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TAK

Wszystkie
podstawowe projekty
rewitalizacyjne
skupiają
się
na
obszarach
rewitalizacji i są z nim
ściśle powiązane. Są
odpowiedzią
na
główne problemy dla
tych terenów. Dzięki
ich
realizacji
pozytywne
skutki
widoczne będą na
całym
obszarze,
ponieważ wiele z nich
dotyczy
działań
podejmowanych dla
miejsc lub obiektów,
przez co korzystać z
nich będą mogli
mieszkańcy obszaru
bądź
obszarów
przyległych, całego
miasta jak i regionu.
Ich realizacja będzie
zapobiegać
przenoszeniu
się
różnych problemów
na dalsze obszary
miasta.
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Str. 194
Komplementarność
przestrzenna
uzasadnienie
Dopisać:
Wybrane do realizacji
przedsięwzięcia
rewitalizacyjne są ze
sobą
wzajemnie
powiązane, a także
wzajemnie
się
dopełniają. Zadania
infrastrukturalne,
związane
z
rewitalizacją
przestrzeni
publicznych
bądź
przebudową
zniszczonych
budynków zakładają
prowadzenie
tam
działań o charakterze
społecznym
(kulturalnym,
integracyjnym,
aktywizującym
mieszkańców czy III
sektor).

Doprecyzowanie zapisów
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Str. 198
Wiersz 2 Gmina Nysa
Zmienić na:
Efekt gospodarczy :
umiarkowany
Efekt środowiskowy:
umiarkowany

Doprecyzowanie zapisów:
W ramach projektu powstaną nowe
miejsca
pracy,
opracowywana
dokumentacja
techniczna
zakłada
zastosowanie odnawialnych źródeł
energii

TAK

Str. 198
Wiersz 3 NZN Sp.
zo.o.
Zmienić na:
Efekt środowiskowy:
umiarkowany
Str. 206
Dodanie
kolumny
Komplementarność z
projektem
podstawowym
i
wykazanie
tej
komplementarności.
Przedstawienie
komplementarności
winno
nastąpić
zgodnie z wymogami
działania
10.2
RPOWO.
W
tej
kwestii
otrzymali
Państwo e-mail z
dnia 20.10.2016.

Doprecyzowanie zapisów:
Opracowywana
dokumentacja
techniczna
zakłada
zastosowanie
odnawialnych źródeł energii

TAK

Doprecyzowanie zapisów

TAK
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Str. 214
Proszę o dopisanie
odniesienia
do
kryteriów
merytorycznych
związanych z oceną
projektów
rewitalizacyjnych w
ramach
działania
10.2 RPOWO
•
Realizacja
przedsięwzięcia na
obszarze o wysokiej
koncentracji zjawisk
negatywnych
•
Poziom
zamożności gminy
Proszę o ujęcie i
opisanie wskaźników
dla Gminy Nysa.
Str. 216
Brak wskazania ram
finansowych dla GPR
Nysy – proszę o
podanie.
Proszę o ponowne
sprawdzenie
podanych kwot
Kwota 6 projektów
podstawowych
to

Doprecyzowanie zapisów

TAK

Ponowne przeanalizowanie zapisów.

TAK
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kwota 42.500.000 zł
w
dokumencie
podano 51 mln zł?
Proszę
o
przeanalizowanie
zapisów i poprawne
podanie
kwot
finansowych.
Proszę pamiętać o
rozdzieleniu kwoty
dla projektów już
zrealizowanych i dla
tych
które
planowane są do
realizacji.
Projekt
Centrum
Przesiadkowe
w
Nysie obszarowo jest
w
obszarze
rewitalizacji ale nie
jest
projektem
rewitalizacyjnym
GPR-u
Kwoty podane na str.
2016 i 2017 bez
dodatkowego
wyjaśnienia
są
niezrozumiałe.
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Stowarzyszenie
Edukacyjne
"Nissa"

Ul. B. Prusa 14,
48-303 Nysa

nissase@gmail.
com
tel/fax 77
4310658
77 4310576

Str. 221
W nowym zadaniu
rozpisać
działania
akcji informacyjnopromocyjnej dla tego
etapu
Str. 223
W nowym zadaniu
rozpisać
działania
akcji informacyjnopromocyjnej dla tego
etapu
Str. 222 i 223
wprowadzić
czas
przeszły dla ujętego
tekstu
Str. 225 tabela 109
Pozycja
1
odpowiedzialność
dopisać Burmistrz
Stowarzyszenie
Edukacyjne
Nissa
widzi
konieczność
przywrócenia pełnej
Funkcjonalności
budynkom
edukacyjnym
Gimnazjum nr 2 w
Nysie

Doprecyzowanie zapisów zgodnie z
wnioskiem aplikacyjnym i szczegółowym
budżetem projektu

TAK

Doprecyzowanie zapisów zgodnie z
wnioskiem aplikacyjnym i szczegółowym
budżetem projektu

TAK

Styl tekstu

TAK

Doprecyzowanie zapisów

TAK

Szkoła jako centrum lokalnej działalności
edukacyjnej, sportowej, społecznej,
kulturalnej jest wizytówką miasta.
Jest to miejsce spotkań i działań nie
tylko uczniów, rodziców, nauczycieli tej
szkoły, ale również seniorów, młodzieży,
dzieci, okolicznych mieszkańców.
Szkoła funkcjonuje przez cały rok
kalendarzowy, zarówno w

NIE
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Taka zmiana zapisów
GPR wiąże się z
wprowadzeniem
nowego projektu, który
powinien być zgłoszony
przez interesariusza
rewitalizacji.
Stowarzyszenie
Edukacyjne Nissa nie

godzinach przed południowych, jak i
popołudniowych (od 8.00 do 21.00).
Ocieplenie budynku, remont instalacji
centralnego
ogrzewania,
czyli
przywrócenie pełnej funkcjonalności
budynku podniesie jakość pracy,
komfort i bezpieczeństwo wszystkich
korzystających z tego obiektu.
Str. 8
6 linijka obecnej
zamiast obeznej

przesłało takiego
projektu.

TAK

Str. 36
28 poprawić akapit
Str. 61
8 poprawić akapit
Str. 61
29 warowne zamiast
warówne
Str. 62
11 „Mimo upływu
trzech wieków na
kracie nie widać tak
dobrze nam dzisiaj
znanej rdzy”. – bo
jest konserwowana
co parę lat – o czym
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tu pisać ???
Autor
niekonsekwentnie
pisze:
Str. 9 wiersz 39
III
powstania
śląskiego
Str. 63 wiersz 10
III
Powstania
Śląskiego
Str. 63
Skoro Biała Nyska
jest „najstarszą wsią
w regionie istniejącą
już w 1231 roku” to
kłóci
się
to
z
informacją
o
Domaszkowicach
„Prawdopodobnie
pierwsze wzmianki o
nazwie wsi pojawiły
się w 1136 roku”.
Str.63
37 kościół zamiast
Kościół
Str. 64
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W Jędrzychowie jest
więcej
obiektów
wpisanych
do
ewidencji (a nie do
„ewidecji”). Chyba ,
że autorowi chodzi o
rejestr OWKZ
Str. 64
27 kościoła
zamiast Kościoła, ale
chyba lepiej byłoby
napisać,
że
w
dokumentach Parafii
Str. 65
„Ochroną
konserwatorską
objęte zostały także
zespoły i obiekty
ujęte w wojewódzkiej
ewidencji zabytków
oraz zabytkowy układ
ruralistyczny
wsi.”
Nie wiem o co chodzi
autorowi. Czy pomylił
rejestr z ewidencją?,
czy zdanie to odnosi
się
tylko
do
Złotogłowic ? bo jak
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nie
tylko
do
Złotogłowic to w
ewidencji
mamy
wpisanych
więcej
układów
ruralistycznych
Str. 65
Wiersz 27 – poprawić
akapit
Str. 73
Wiersz 37 – poprawić
akapit
Str.82 – Kultura
Jeśli piszemy tylko o
NDK i MiGBP to
powinniśmy
zaznaczyć że są to
gminne
instytucje
kultury.
Natomiast
należałoby
jeszcze
wspomnieć
o
pozostałych
placówkach kultury
funkcjonujących
w
Nysie, a mających
wpływ na rozwój
kulturalny
miasta
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(np. Muzeum, PSM,
Ognisko Art.)
Str.84
Nie rozumiem zapisu
…”imprezy
artystyczne
organizowane przez
samorząd” (?)
Str.91
Dlaczego są dane z
2002r. Skoro w 2011
też był powszechny
spis
ludności
i
mieszkań (?)
Str.92
A może na koniec
dodać
zasób
mieszkaniowy Gminy
(?) – do rozważenia
Str.95 infrastruktura
rowerowa.
Może
gdzieś to przenieść w
inne miejsce. Bo nie
za
bardzo
się
tematycznie łączy.
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Str. 146
Wiersz 32
uzasadnienie zamiast
uzasanienie
Str. 172
Wiersz 4 Zamiast
„Bazyliki
Mniejszej
p.w. św. Jakuba i św.
Agnieszki” powinno
być „fary kościoła pw
św. Jakuba i św.
Agnieszki”
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Konkurs plastyczny
W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów szkół
podstawowych. Konkurs został skierowany do wszystkich szkół w Gminie Nysa. Celem konkursu było
przedstawienie wizji zmian, jakie mają się odbyć na obszarze rewitalizacji w Nysie, tj. w jaki sposób
dzieci wyobrażają sobie zmiany w przeciągu najbliższych kilku lat, na obszarze, który Gmina Nysa
zamierza poddać procesom rewitalizacji.
Zostały przyznane dwie nagrody dla uczestników konkursu. W dniu 08.12.2016 r. odbyło się uroczyste
wręczenie nagród.
Przyznano dwie nagrody:
- I miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie,
- II miejsce – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej.

Wnioski
W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych zgłoszono kilkadziesiąt uwag i wniosków o
zmiany zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji, a także złożono nowe i zaktualizowane karty
projektów – aktualizacja karty kąpieliska miejskiego, karta projektu Rewitalizacja zabytkowej drogi z
1806 r łączącej Twierdzę Nysa z Bastionem ziemnym przedpola twierdzy „Szlak Legionu San
Domingo”, karta projektu Rewitalizacja Magazynu prochowego zespołu Fortyfikacji Kolejowych w
kompleksie Twierdzy Nysa.
Większość uwag została przyjęta i wprowadzona do dokumentu.
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