SPRAWOZDANIE Z II i III ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KRUSZWICA NA LATA 2015 - 2023
W dniach od 11 września do 3 października odbył się II i III etap konsultacji społecznych dotyczących opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. Dodatkowo w dniach 22-23 września odbyły się spotkania konsultacyjne. Działania te miały
na celu zebranie opinii mieszkańców na temat zaprezentowanych założeń programu rewitalizacji oraz proponowanych zasad powołania
i funkcjonowania Zespołu ds. realizacji programu rewitalizacji. Informacje były na bieżąco publikowane na stronach internetowych gminy Kruszwica.
Kwestionariusz konsultacyjny podzielony był na 3 części. Pierwsza dotyczyła założeń programu rewitalizacji. Mieszkańcy mieli
możliwość określenia, czy zgadzają się z wyznaczonym obszarem zdegradowanym, obszarem rewitalizacji, celem głównym Programu
Rewitalizacji oraz proponowanymi działaniami rewitalizacyjnymi. Druga część dotyczyła zasad powołania i funkcjonowania Zespołu ds.
realizacji programu rewitalizacji. Można było zdecydować ile osób i kto powinien wchodzić w jego skład, w jaki sposób mają być wybierani
jego członkowie, jak długo powinna trwać kadencja zespołu, a także jakie kompetencje powinien posiadać. Ostatnia część służyła
scharakteryzowaniu osoby wypełniającej ankietę. Dane jakich wymagano to grupa, do jakiej należy ankietowany (mieszkaniec, właściciel
nieruchomości w gminie, osoba prowadząca działalność gospodarczą w gminie itd.), płeć i wiek. Mieszkańcy byli też proszeni o podanie
miejscowości zamieszkania, a w przypadku Kruszwicy również o nazwę ulicy, przy której mieszkają. Dodatkowo ankietowani mieli możliwość
zaznaczenia, skąd chcieliby czerpać informacje na temat działań związanych z opracowaniem programu rewitalizacji i jak oceniają prowadzone
konsultacje społeczne.
W ramach II i III etapu konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego
w Kruszwicy wpłynęły 162 wypełnione kwestionariusze. Wzięło w nich udział 95
kobiet i 66 mężczyzn, a 1 osoba nie zaznaczyła w tym punkcie odpowiedzi.

Rozpiętość wieku ankietowanych to 16-88 lat.

Najliczniejszą grupę, do jakiej należą osoby, które wypełniły kwestionariusz stanowią mieszkańcy gminy Kruszwica. W tej części ankiety
można było wybrać kilka punktów, w związku z czym ilość odpowiedzi nie jest równa liczbie osób, jaka wzięła udział w konsultacjach.

Wyniki pierwszej części ankiety, czyli opinii na temat zaprezentowanych założeń programu rewitalizacji, wyglądają następująco:

Na pytania dotyczące zasad powołania i funkcjonowania Zespołu ds. Realizacji Programu Rewitalizacji ankietowani odpowiadali w następujący
sposób:

Drugi i trzeci etap konsultacji społecznych został dobrze oceniony przez ankietowanych. Wybrali oni także źródła, z których chcą czerpać
informacje dotyczące programu rewitalizacji.

Obecnie projekt programu rewitalizacji jest uzupełniany o zapisy dotyczące powyższych kwestii. Niebawem gotowy dokument zostanie
przedstawiony Radzie Miejskiej w Kruszwicy, a po uchwaleniu dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, gdzie sprawdzana będzie
jego zgodność z wytycznymi dotyczącymi tworzenia programów rewitalizacji. Po pozytywnym przejściu tego etapu opracowanie umożliwi
gminie wnioskowanie o środki unijne przeznaczone na rewitalizację. W ramach powyższych funduszy dofinansowane mogą być jedynie zadania,
które znalazły się w opracowywanym dokumencie.
Aktualne informacje o programie rewitalizacji publikowane są na stronach Urzędu Miejskiego (http://www.kruszwica.um.gov.pl,
www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na portalu facebook.

