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1. Informacje organizacyjne 

Liczba 
uczestnikÓ\\' 

Organizatorzy 

~ Przedmiot 'V-' konsultacji 

27 października - 27 listopada 2017 r. 

• 14 uczestników spotkania informacyjnego w dniu 27.10.2017 r., 
• 62 uczestników spotkania podczas zbierania uwag ustnych

spotkanie otwarte: 30.10.2017 r., 
• 19 osób zgłosiło uwagi na Formularzu Konsultacyjnym. 

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 
Urząd Miasta Torunia 
ul. Grudziądzka 126 b 
Toruń 

Projekt uchwaty Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na 
terenie Gminy Miasta Toruń. 
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Harmonogram konsultacji 
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l. 20.10.2017 r. -opublikowanie ogłoszenia o konsultacjach społecznych, 

2. 27.10.2017 r., godz. 17:00-19:00- spotkanie otwarte ze wszystkimi 
zainteresowanymi, 
Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala A i B, Aleja 
Solidamości 1-3, /Toruń , 

3. 30.10.2017 r. , godz. 12:00-18:00- zbieranie uwag ustnych, 
Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala A i B, Aleja 
Solidamości 1-3, /Toruń, 

4. 27.11.2017 - ostatni dzień zbierania uwag za pomocą Formularzy 
Konsultacyjnych 

Zastosowane fonny konsultacji 

I. Spotkanie otwarte ze wszystkimi zainteresowanymi 
Termin spotkania: 27 października 2017 r. , 
Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala A i B, Aleja 
Solidamości 1-3, /Toruń , 

Godzina: 17:00-19:00 

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie projektu uchwały Rady Miasta 
Torunia Druk nr 853 w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad 
działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. Organizatorzy 
przeznaczyli również czas, aby dać mieszkańcom możliwość zgłoszenia opinii i 
uwag dotyczących wizji procesu rewitalizacji, w tym proponowanych projektów, 
które stanowiłyby odpowiedź na problemy występuj ące na poszczególnych 
podobszarach rewitalizacji. 

W pierwszej częsc1 spotkania organizatorzy przedstawili zapisy ustawy 
o rewitalizacji w zakresie działania Komitetu Rewitalizacji oraz treść projektu 
uchwały RMT. 
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zebranych odpowiedzieli przedstawiciele Wydziału Rozwoju Programowania 
Europejskiego. 

W spotkaniu wzięło udział 14 osób. Na sali obecni by li mieszkańcy, 

przedstawiciele Rady Miasta Torunia, reprezentanci spółdzielni mieszkaniowych 
i organizacji pozarządowych . 

II. Zbieranie uwag ustnych 
Termin spotkania: 30 października 20 l 7 r., 
Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala A i B, Aleja 
Solidamości 1-3, fforuń , 

Godzina: 12:00-1 8:00 

Przedstawiciele Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego i Lokalnej 
Grupy Działania "Dla miasta Torunia" zbierali uwagi ustne mieszkańców na 
formularzach konsultacyjnych. 
Godziny konsultacji (od 12:00-18:00) umożliwiły wzięcie udziału w spotkaniu 
szerokiemu gronu interesariuszy, czas trwania konsultacji dopasowano do różnych 
godzin pracy mieszkańców. Udział wzięły łącznie 62 osoby. 
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III. Uwagi zbierano w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za 
pomocą poczty elektronicznej na formularzach zamieszczonych na 
stronie podmiotowej UMT. 

Dokumenty konsultacyjne dostępne były na stronach: 
• serwisów internetowych Urzędu Miasta Torunia: 

http://bip-test.um.torun.pVinfo ogl pmt.php?Kod=4954, 
http://www.torun.pl/pl/konsultacje-w-sprawie-komitetu-rewitalizacji, 
http://www.konsultacje.torun.pVpllporozmawiajmy-o-rewitalizacji , 
http ://w ww. konsul tacje.torun. pVpVkonsu ltacj e-w -sprawie-komitetu
rewitalizacji 

• w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia 
• w siedzibie Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego 

Informacja w zakresie przedmiotu konsultacji dostępna była również w niżej 

wymienionych miejscach: 
• miejskie profile na serwisie społecznościowym Facebook: Mój Toruń, Moja 

Starówka; 
• ogłoszenie płatne w gazecie Nowości w dniu 20.10.2017 r. 
• plakaty dystrybuowane w pojazdach komunikacji miejskiej (przed 

pierwszym i drugim spotkaniem) w dniach od 23paździemika do l listopada 
2017 r.; 

• wiadomość z systemu Toruń SMS (25 października 2017 r.); 

• zaproszenia kierowane drogą elektroniczną do Radnych Miasta Torunia, 
Wnioskodawców, którzy zgłosili propozycje projektów do PRT, Rad 
Okręgów, Lokalnej Grupy Działania " Dla miasta Torunia". 

Koszt organizacji konsultacji społecznych wyniósł 3 374 zł brutto 
i obejmował wydatki związane z dystrybucją 100 plakatów w pojazdach 
komunikacji miejskiej, wynajmem sali oraz dostarczeniem ciepłych napoj ów 
i przekąsek na potrzeby organizacji dwóch spotkań z mieszkańcami. Zamieszczono 
również jedno płatne ogłoszenie w dzienniku Nowości w dniu 20 października 
2017 r. 
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2. Zestawienie opinii, propozycji i uwag zgłoszonych przez mieszkańców na spotkaniach konsultacyjnych 

Spotkanie konsultacyjne w dniu 27 października 2017 r. 
Uwagi ze spotkania ogólnego w dniu 27 października 2017 r. w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Torunia dotyczącego określania zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń 

~ Cilliitm~ ~ 

l Czy 3 osoby reprezentujące UMT to nie za Radna Rady Miasta Regulamin funkcjonowania KR pozwala na zaproszenie dodatkowych osób i 
mało? W obradach Komitetu Rewitalizacji Torunia specjalistów w zależności od omawianych tematów. 
(KR) powinien uczestniczyć Miejski 
Konserwator Zabytków. 

2 Czy przewidziano dodatkowe kryteria Radna Rady Miasta Regulamin przewiduje zachowanie reprezentatywności poszczególnych grup. 
wyboru dla przyszłych członków Komitetu z Torunia 
grupy "mieszkańcy", w przypadku, gdy 
zgłosi się duża liczba mieszkańców? 

3 Jakajest minimalna liczebność KR? Radna Rady Miasta Regulamin nie przewiduje minimalnej liczby członków KR, tylko maksymalną. 
Torunia 

4 Które obszary Torunia będą poddane Mieszkaniec Obszar rewitalizacji składa się z 3 jednostek urbanistycznych: Bydgoskiego 
rewitalizacji? Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta. l 

5 Co oznacza kolor niebieski na mapie Kolorem niebieskim zaznaczono obszar zdegradowany. To teren większy niż 
obrazującej obszar zdegradowany i obszar Mieszkaniec obszar rewitalizacji, opróczjednostek strukturalnych wchodzących w skład 
rewitalizacji? obszaru rewitalizacji, obejmuje on Jakubskie Przedmieście, Rudak i Grębocin nad 

Strugą. 

6 Czy w skład KR wchodzą również Mieszkaniec Tak. 
mieszkańcy spoza obszaru rewitalizacji? 

7 Na czym będzie polegać rewitalizacja, czy Mieszkaniec Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, rewitalizacja 
będzie to zbiór działań remontowych stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 
mających na celu przywrócenie świetności prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 
dawnych kamienic, czy coś więcej? lokalnej społeczności , przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
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niejasna i skomplikowana. Członkowie KR 
powinni wiedzieć dokładnie czym jest 
rewitalizacja, na czym polega, czy można 
wyjaśnić to na przykładzie? Jakiego typu 
projekty będą realizowane? 

Czym dokładnie jest stan kryzysowy i co 
opiniuje KR? 

Jakie środki przewidziano na rewitalizację? 
Czy są one zarezerwowane, czy GMT będzie 
o nie aplikować? 

Czy na podobszarach rewitalizacji działają 
organizacje pozarządowe? 

Czym kierowano się tworząc PRT? 

- MINISTERSTWO 
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Mieszkaniec 
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prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji. 
Rewitalizacja w głównej mierze polega na działaniach społecznych 
prowadzonych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji. Przykładem 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego może być remont budynku wraz z jego 
adaptacją na cele społecznie użyteczne, dopasowane do rozpoznanych problemów. 
Remont infrastruktury musi być warunkowany potrzebą niwelacji 
zidentyfikowanych problemów. W PRT będą zarówno projekty społeczne, jak i 
infrastrukturalne. 

Stan kryzysowy to suma problemów występujących na danym podobszarze, 
głównie społecznych. Do analizy stanu poszczególnych jednostek strukturalnych 
brano pod uwagę również czynniki infrastrukturalne, ale były one mniej istotne niż 
spo łeczne. KR opiniuje działania podejmowane w ramach rewitalizacji i 
realizowane projekty. 
Rewitalizacja będzie współfinansowana w ramach paddziałania 6.4.1 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WK-P). Alokacja przewidziana na to paddziałanie wynosi 
niecałe 29 mln zł . To tylko jedno z kilku źródeł finansowania działań 

rewitalizacyjnych. Rewitalizacja to proces wielofunduszowy. 
Projekty rewitalizacyjne będą wdrażać różne podmioty. Katalog potencjalnych 
wnioskodawców jest szeroki, wyłącza praktycznie tylko osoby fizyczne . O środki 
z RPO WK-P aplikuje się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
Tak, działają. NGO z obszaru rewitalizacj i również złożyły propozycje fi szek 
projektowych, co wskazuje na zainteresowanie tematem i zaangażowan ie w proces 
naprawczy. 
Głównie ustawą o rewitalizacji oraz innymi dokumentami, opubl ikowanymi przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, a także koniecznością ograniczenia obszaru 
do 20% powierzchni gminy oraz mieszkańców do 30% poQIJlacji miasta. 

l 
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Czym się kierowano wybierając te 3 
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Od kiedy KR może zacząć działać? 
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Czy środki przewidziane na rewitalizację 

będą wydatkowane w 20 18 r.? 
Kiedy gotowy będzie PRT? 

Należy zadbać o to, żeby ludzie brali w 
rewitalizacj i udział, żeby nie czuli się 

stygmatyzowani, żeby nie wstydzili się 

ujawnić, że pochodzą ze środowiska 
posiadającego problemy. 
Czy przewiduje si ę projekty zmniejszające 
problem bezdomności? 
Co należy zrob ić, żeby zgłos ić swoją 
kandydaturę i gdzie złożyć dokumenty? 

--
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Przeprowadzono analizę zjawisk kryzysowych zachodzących w poszczególnych 
jednostkach urbanistycznych Torunia. Poshtżono się 5 wskaźnikami, z których 4 
należały do sfery społecznej , a l do infrastrukturalnej. 
Od momentu powołaniaKR zarządzeniem Prezydenta Miasta. Może nastąpić to 
przed uchwaleniem PRT lub do 3 miesięcy po przyjęciu dokumentu przez RMT. 
Tak, częściowo. W 20 18 r. rozpocznie się wydatkowanie alokacji przewidzianej 
na paddziałanie 6.4.1. RPO WK-P. 
PRT planuje się przedłożyć RMT na początku przyszłego roku. 

MOPR oraz NGO to podmioty, które pracują ze środow iskiem osób tzw. 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Środowisko to jest przez ww. 
podmioty dobrze rozpoznane. Praca z tymi osobami jest prowadzona sukcesywnie; 
realizuje się projekty mające zapewnić np. poradę prawną lub psychologiczną. W 
odn iesieniu do problemu bezdomności, MOPR planuje zrealizować projekt, 
którego celem jest zapewnienie mieszkań osobom wychodzącym z bezdomności. 

W zależności od tego, jaką grupę reprezentuje kandydat, należy zebrać 
odpowiednią liczbę głosów poparcia oraz złożyć ją wraz z oświadczeniem o 
n iekaralności. Miejsce złożenia dokumentów będzie wskazane w ogłoszeniu o 
naborze. 

--- - - -
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Spotkanie konsultacyjne w dniu 30 października 201 7 r. 

Uwagi ze spotkania w dniu 30 października 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń zgłaszane 

były na formularzach konsultacyjnych. 

Liczba uczestników (z uwzględnieniem pracowników Urzędu Miasta Torunia) wyniosła 62 

osoby. Uwagi zgłosiło 19 osób. 

t:łmi\!.vA • ~"m,[:.J @Qj:t .~l"iii''A'l'o'#'~:lr.fil l~tlll./~~ 

Rozdział 2, §3.2. Obecnie zapis brzmi: Tak, uwagajest zasadna zwłaszcza w kwesti i wydłużenia 
" Kadencja Komitetu rozpoczyna się w dniu kadencji. Długość trwania kadencji Komitetu oraz zasady 
pierwszego posiedzenia i trwa 2 lata. wymiany Członków zostaną uzgodnione z Wydziałem 
Proponuje się zmianę brzmiącą : ,,Kadencja Prawnym Urzędu Miasta Torunia. 
Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego 
posiedzenia i trwa 4 lata przy czym wymiana 
połowy składu następuje co 2 lata. Zmianę 
uzasadnia się faktem iż procesy i działania 
rewitalizacyjne charakteryzują się zarówno 
długą perspektywą czasową, jak i 
koniecznością długoterminowego ich 
monitorowania i wspierania. Z uwagi na ten 
szczegó lny charakter uważam za zasadne 
wydłużenie kadencji KR do 4 lat z płynną 
wymianą składu co 2 lata. Taki zapis nie 
tylko umożliwi partycypację społeczną, ale 
zwiększy efektywność działania KR. 

l. Brak zapisu o kompetencjach l. W opinii prawników UMT, w uchwale nie powinny 
Komitetu Rewitalizacji. znaleźć się zapisy dotyczące kompetencji KR, gdyż 

2. Rozdział 5: skoro KR nie podejmuje są one zapisane w ustawie o rewitalizacji. 
decyzji, należy zmienić jego tytuł. 2. Tak, uwaga jest zasadna. 

3. Co w przypadku powołania Rad 3. Dopuszcza się powołanie dodatkowego członka z 
Okręgów w większej liczbie niż Rady Okręgu, która prowadzi działalność na 
liczba podobszarów rewitalizacj i obszarze wchodzącym w granice podobszaru 
(Rady Okręgów nie odpowiadają rewitalizacji. 
liczbie jednostek urbanistycznych)? 

Mieszkańcom, jako jednej z grup Nie uwzględniono uwagi. 
interesariuszy powinien być postawiony Wartością wnoszoną przez mieszkańców jest ich wiedza i 
wymóg posiadania doświadczenia w temacie potrzeby związane z miejscem, w którym żyją na co dzień. 
rewitalizacji. 
Wydłużenie czasu trwania kadencji KR do 4 Tak, uwaga jest zasadna 
lat 
Wydłużenie czasu trwania kadencji KR do 4 Tak, uwaga jest zasadna 
lat 
Wydłużenie czasu trwania kadencji KR do 4 Tak, uwaga jest zasadna 
lat 
Wydłużenie czasu trwania kadencji KR z 2 Tak, uwagajest zasadna 
do 4lat 
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Wydłużenie czasu trwania kadencji KR z 2 
do 4lat 
Wydłużenie czasu trwania kadencji KR z 2 
do 4lat 
Wydłużenie czasu trwania kadencji KR z 2 
do 4lat 
Wydłużenie czasu trwania kadencji KR z 2 
do minimum 3 lat 
Czekam na informację o KR i PRT 

Wydłużenie kadencji KR do 4 lat 

Widać, że praca nad dokumentem była 
bardzo dokładna, ponieważ wszystko 
wygląda dobrze 
Wszystkie zapisy dotyczące KR są dobre 

Kompetencje Zastępcy Przewodniczącego 

zostały opisane lakonicznie, należy je 
doprecyzować. 

Poparcia Członkom Komitetu powinny 
udziełać podmioty, które prowadzą 
działalność gospodarczą i społeczną, a nie 
które dopiero zamierzają prowadzić. Obecnie 
zapis odnoszący się do przedsiębiorców 
uwzględnia podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą, z wykluczeniem 
podmiotów planujących ją rozpocząć, 

natomiast w przypadku NGO zapisy 
umożliwiają poparcie Członków również 
przez osoby planujące działać społecznie . 

Należy to ujednolicić. 
Należy zapewnić reprezentatywność 

przedstawicieli Rady Miasta Torunia, 
zwiększając liczbę reprezentantów z 2 do 3. 

Czy początek kadencji Komisji powinien 
zaczynać się z dniem pierwszego 
posiedzenia, czy raczej z dniem wejścia w 
życie zarządzenia powołującego Komitet 
Rewitalizacj i? 

Liczba członków KRjest zbyt duża. 

Jako mieszkaniec obszaru rewitalizacji 
uważam, że jest zbyt mało przedstawicieli 
mieszkańców w składzie KR. 
Proponuje się zmianę dotyczącą składu KR w 
kategorii podmiotów prowadzących 
działalność społeczną. Obecnie zapis pkt 5) 
paragrafu 3 brzmi: "2 przedstawicieli 
podmiotów prowadzących lub 

• ' \X'O il"\H )[)ZT\XU 
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Tak, uwaga jest zasadna 

Tak, uwaga jest zasadna 

Tak, uwaga jest zasadna 

Tak, uwaga jest zasadna 

Uwaga przyjęta. 

Tak, uwaga jest zasadna 

Uwaga przyjęta. 

Uwaga przyjęta. 

Unia Europejska 
Fooduoz Spójno!<! 

Uwaga zostanie omówiona z Wydziałem Prawnym UMT. 

Uwaga zasadna. 

Uwaga zostanie skonsultowana z Wydziałem Prawnym 
UMT. 

Kadencja powinna rozpoczynać się z dniem wejścia w 
życ ie zarządzenia Prezydenta. Zapis zostanie poprawiony. 

N ie uwzględniono uwagi. Liczba członków KR wynika 
z obowiązku zapewnienia reprezentatywności 
poszczególnych grup interesariuszy. 
Liczba członków KR wynika z obowiązku zapewnienia 
reprezentatywności poszczególnych grup interesariuszy. 

Zapis jest niezgodny z treścią ustawy o rewitalizacji. Art. 2, 
ust. 2, pkt 4 brzmi: "podmioty prowadzące łub 
zamierzające prowadzić na obszarze gm iny działalność 
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne;". Proponowany zapis ogranicza organizacje 
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zamierzających prowadzić na obszarze 
Gminy Miasta Toruń działalność społeczną, 
w tym organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych". Proponowana zmiana: "W 
skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi 3 
przedstawicieli podmiotów prowadzących 
( ... ) działalność społeczną, po jednym z 
podobszaru rewitalizacji. 

~ \\'OIE\\'ÓDZT\\"C) 
1~ K U.).\\\"SKO-POI\IORSKIE 

Unia Europejska 
fundu.u Spójnoki 

pozarządowe tylko do tychjuż prowadzących działalność 
wykluczając podmioty planujące działać społecznie na 
obszarze gminy oraz zawęża obszar działalności tylko do 
obszaru rewitalizacji. 
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Toruń, podobnie jak większość miast w Polsce, znajduje się pod presją wielu czynników, 

w wyniku których następować może degradacja przestrzenna, społeczna i gospodarcza 

niektórychjego rejonów. Chcąc wyprowadzić te obszary ze stanu kryzysowego niezbędnajest 

ich rewitalizacja. Celem konsultacji społecznych było zebranie uwag do projektu Rady Miasta 

Torunia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. Konsultacje stanowią jeden z elementów 

procesu rewitalizacji. Organizatorem konsultacji jest Wydział Rozwoju i Programowania 

Europejskiego Urzędu Miasta Torunia. 

W ramach konsultacji, których podsumowanie zawiera niniejszy raport, zapewniony został 

udział różnych grup interesariuszy procesu rewitalizacj i. Byli to m.in. radni miasta, 

przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych. Liczba osób, które wzięły udział w procesie partycypacji społecznej 

przedstawia się następująco: 

• 14 osób uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym w dniu 27 .l 0.2017 r. , 

• 62 osoby uczestniczyły w spotkaniu, którego celem było zbieranie uwag ustanych 

w dniu 30.10.2017 r., 

• 19 osób zgłosiło swoje uwagi za pomocą Formularza Konsultacyjnego. 

W trakcie spotkań konsultacyjnych przeważały głównie pytania ze strony uczestników -

zarejestrowano 36 uwag, zapytań i sugestii które odnosiły się zarówno do tematu konsultacji, 

jak i procesu rewitalizacji. 

Zastosowane formy konsultacji pozwoliły na zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami 

interesariuszy rewitalizacji, rozwinięcie dialogu między podmiotami zaangażowanymi w ten 

proces oraz ich integrację. Niezwykle ważny był aspekt informacyjny. Uczestnicy spotkań 

zapoznali się z zasadami działania i zasadami wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji. 
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