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Przebieg i formy konsultacji społecznych  

 
W dniu 17 maja 2018 r. o godzinie 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
w Nowym Mieście nad Pilicą (II piętro sala nr 35) odbyło się spotkanie przedstawicieli 
różnych podmiotów z terenu gminy z przedstawicielami Urzędu i firmy PPUH BaSZ 
z Końskich. 
W spotkaniu wzięły udział:  

 przedstawiciele firmy BaSz - opracowujący program: Bartosz Szymusik, Agnieszka 
Dzwonnik-Zatora. 

 przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy - 1 osoba 

 przedstawiciele instytucji publicznych - 4 osoby  

 przedstawiciele organizacji pożytku publicznego - 2 osoby.   
i spotkaniach w ramach prac nad LPR mieszkańcy zostali poinformowani z zagwarantowanym 
wyprzedzeniem poprzez media lokalne, komunikaty na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, a także informacje wysyłane bezpośrednio do Sołtysów oraz 
przez pracowników Miasta i Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. 
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Na wstępie przypomniano zagadnienie rewitalizacji, nakreślono schemat działań, dla 
informacji osób, które nie uczestniczyły w pierwszych konsultacjach.  
Zaprezentowana została prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto 
nad Pilicą na lata 2018-2023" , w której przedstawiono:  

 jednostki ewidencyjne spełniające kryteria koncentracji problemów do określenia 
obszaru kryzysowego, 

 omówiono obszar rewitalizacji z podziałem na Osiedla,   

 zaprezentowano cele rewitalizacji,  

 omówiono przykładowe zadania i kartę przedsięwzięcia do LPR,  

 przedstawiono działania planowane do realizacji przez Gminę do wpisania do 
programu LPR.  

Podczas dyskusji przedstawiciele szkół, żłobka i instytucji kultury przedstawili propozycje 
zadań do Lokalnego Programu Rewitalizacji:  

 zagospodarowanie miejsca za Domem Kultury ponieważ na dzień dzisiejszy zbiera się 
tam młodzież, która nadużywa alkoholu i w konsekwencji zachowuje się agresywnie, 

 objęcie terenu parku monitoringiem, dla poprawy bezpieczeństwa osób tam 
przebywających,  

 stworzenie w parku miejsc dla małych dzieci,  

 zagospodarowanie terenów od górki Hiszpanki (od strony ulicy Targowej), przez ulice 
Bielińskiego aż po Aleje nad Pilicą,  

 remont pałacu, który posłużyłby celom społecznym, utworzenie Sali widowiskowej, 
kina bądź muzeum,  

 utworzenie ścieżki rowerowej od ronda przy parku, poprzez ulicę Tomaszowską, 
Wczasową aż do Pilicy.  

Podczas spotkania omówiono ponownie zakres obszaru rewitalizacji i włączono w zakres 
częściowo ul. Tomaszowską, gdzie planowane są działania inwestycyjne. W rezultacie obszar 
rewitalizacji wynosi 343,74 ha, co stanowi 2,16%obszaru gminy i zamieszkuje go 2015 
mieszkańców co stanowi 25,80% mieszkańców gminy.  
 
Ankieta na potrzeby opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe 
Miasto nad Pilicą...". Karta przedsięwzięcia  
 
Pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem konsultacyjnym (w dniach: I spotkanie 15.03, II 
spotkanie 17.05) rozpisano kolejną ankietę do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji  
i interesariuszy rewitalizacji- w formie karty przedsięwzięcia.  
Niestety żadna wypełniona karta nie wpłynęła w przewidywanym czasie do Urzędu Miasta 
i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą. Jedyny głos odnośnie tej części konsultacji przyjęto na 
zgłoszenie telefoniczne pana Mariana Dziedzica dotyczące zadań w obrębie parku i budowy 
ścieżki rowerowej oraz działań organizacyjnych skierowanych do osób starszych. Zgłoszenie 
przyjęto jako ważny głos.  
W związku z powyższym poproszono uczestników spotkania o zastanowienie się nad 
możliwością złożenia karty oraz przesunięto termin zakończenie tej formy konsultacji do 31 
maja 2018r.  
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Ankieta  

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą 

Urząd Miasta i Gminy, Plac O.H. Koźmińskiego1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 
www.nowemiasto.pl ; www.nowemiasto.eobip.pl 

 
Karta przedsięwzięcia do„ Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Nowe Miasto nad 

Pilicą na lata 2018-2023” 
 
Gmina Nowe Miasto nad Pilicą przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Po 
przeprowadzeniu diagnozy oraz konsultacji społecznych wyznaczono na terenie miasta obszar, które spełniają 
warunki koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, przestrzennych, środowiskowych, technicznych 
i gospodarczych. Obszar ten obejmuje teren Osiedla nr 1 oraz część Osiedla nr 2 (park i tereny nadpliczne). 
W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji społecznych 
z prośbą o uczestnictwo w części zadaniowej programu, zachęcając do zgłaszania przedsięwzięć.   

 
Mieszkaniec/Inwestor : obszaru rewitalizacji miasta Nowe Miasto nad Pilicą - TAK/ NIE   
 

Nazwa projektu  

 

Opis projektu 

Zakres rzeczowy 
projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmiot 
realizujący  
(dane kontaktowe) 

 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 
(adres, numer 
działki) 

  działka / obiekt własny  

 własność gminy  

 własność spółdzielni, wspólnoty  

 własność inna 

Charakter 
przedsięwzięcia 

 społeczny   środowiskowy  

 gospodarczy   techniczny  

 przestrzenny  - 

Opis zgłaszanego przedsięwzięcia 

Zawierzany cel 
przedsięwzięcia  
(cel powinien być 
mierzalny, powinien 
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określać korzyści z 
realizacji 
przedsięwzięcia) 

Przewidywane 
rezultaty 
przedsięwzięcia 
(określenie korzyści w 
ilościach, np. osobach, 
powierzchniach, itp.)  

 

Sposób oceny i miary   

Harmonogram realizacji projektu  

Przewidywany termin realizacji projektu   

Finansowanie 

Szacowana wartość projektu  Przewidywane źródło finansowania  

 
 
 

 

 

Informacje dodatkowe:  

 Karta stanowi podstawę do zgłoszenia przedsięwzięcia do Lokalnego Programu Rewitalizacji, 
w którym może ono zostać zawarte po weryfikacji zasadności przez Komitet Rewitalizacji 
i zespoły robocze. Każdy podmiot zgłaszający przedsięwzięcie w poprawnie wypełnionym 
formularzu otrzyma informacje zwrotną czy i w jakiej formie jego Karta zostanie 
uwzględniona w programie.  

 Umieszczenie przedsięwzięcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne 
z otrzymaniem dofinansowania i zapewnieniem środków na jego realizację.  
 

Dziękujemy za włączenie się Państwa w działania rewitalizacyjne na terenie Nowego 
Miasta nad Pilicą  
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Podczas dyskusji zwrócono uwagę na małą frekwencję osób uczestniczących w spotkaniu, 

zwłaszcza na nieobecność Radnych Miasta i Gminy, którzy nie skorzystali z okazji 

przedstawienia swoich poglądów oraz zaprezentowanie planów i pomysłów Gminy na 

działania w tym obszarze. Uczestnicy spotkania nie czuli się kompetentni do podejmowania 

wiążących decyzji w sprawie rewitalizacji.  

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem do wzięcia udziału w pozostałych formach konsultacji 
społecznych. 
 


