Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023 –
spotkanie konsultacyjne

Niepołomice, 29 września 2016 r.

Przebieg spotkania konsultacyjnego:
— Przedstawienie dotychczasowego stanu prac i dalszego planu prac nad
dokumentem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na
lata 2016 - 2023;
— Przedstawienie projektów opracowanych do tej pory w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji;
— Konsultacje projektu uchwały w sprawie Zasad wyznaczania oraz zasad
działania Komitetu ds. Rewitalizacji;
— Zebranie uwag i pomysłów dotyczących projektu Programu i projektu
uchwały.

Przebieg prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji
Wizyta wprowadzająca – rozpoczęcie prac nad GPR (03.03.2016)

Etap strategiczny

Etap diagnostyczny

PAPI i CAWI z mieszkańcami

IDI z ekspertami, panel ekspercki

wizja lokalna

Warsztat Strategiczny I (22.03.2016)
Diagnoza i wyznaczenie obszarów rewitalizacji
Zbieranie uwag w formie
ustnej

Zbieranie uwag w postaci
papierowej / elektronicznej

Warsztat
Strategiczny II (13.05.2016)

Przyjęcie uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Niepołomice oraz o przystąpieniu do opracowania dokumentu GPR
(uchwały z dnia 30 czerwca 2016 r.)
Plany działań, systemu wdrażania i monitoringu oraz plan finansowy GPR

Opracowanie projektu GPR (20.09.2016)
Zbieranie uwag w formie
ustnej

Zbieranie uwag w postaci
papierowej / elektronicznej

Spotkania z mieszkańcami

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI (koniec listopada 2016 r.)

Cele rewitalizacji Gminy Niepołomice
Cel główny
Proces rewitalizacji w gminie Niepołomice zakłada wzmocnienie gminy jako
świadomej, rozpoznającej i adekwatnie reagującej na zachodzące przemiany i
problemy społeczne związane m.in. z dużym ruchem osiedleńczym (w tym
tworzenie się zamkniętych enklaw, kurczenie się przestrzeni, niska integracja),
zmianą sposobu funkcjonowania rodziny (kryzys funkcji wychowawczych) oraz
nowego typu problemami społecznymi (uzależnienia, problemy psychiczne,
depresja). Rewitalizacja Gminy Niepołomice ma przyczynić się do ograniczenia
występowania i wpływu identyfikowanych wśród mieszkańców problemów
społecznych, zapewnić warunki dla wzmocnienia aktywności społecznej i
gospodarczej mieszkańców oraz poprawić bezpieczeństwo ekologiczne i drogowe w
Gminie.

Cel strategiczny I. Aktywna, zintegrowana społeczność Gminy Niepołomice.
Cel strategiczny II. Rozwój oferty usług społecznych i usług wsparcia rodziny.
Cel strategiczny III. Tworzenie warunków dla
ekologicznego i drogowego w gminie Niepołomice.

poprawy

bezpieczeństwa

Podobszar rewitalizacji 1 Niepołomice - centrum

Podobszar rewitalizacji 2 Podłęże

Obszar rewitalizacji Gminy Niepołomice - zadania
L.p.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Nazwa zadania
Podobszar 1. Niepołomice - centrum
Błonia Niepołomickie - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej
Aktywne Błonia – kalendarz imprez organizowanych na Błoniach Niepołomickich
Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego
Uruchomienie Pracowni Inicjowania Badań - mikro-makro-kosmos
Program walki z uzależnieniami
Park Miejski - Aleja Parkowa - Plac Zabaw
Rynek w Niepołomicach - przebudowa płyty rynku w części północnej i wschodniej
Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Gimnazjum im. Króla
Władysława Jagiełły w Niepołomicach
Piekarnia sztuki - Miejsce Oddane Niepełnosprawnym
Stworzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań”
Uruchomienie żłobka w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej
Nasadzenia zieleni izolacyjnej na działce nr 1528 w Niepołomicach
Stworzenie Klubu Integracji Społecznej (KIS) w Niepołomicach

Obszar rewitalizacji Gminy Niepołomice – zadania c.d.
L.p.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Nazwa zadania
Podobszar 2. Podłęże
Dworzec Kolejowy w Podłężu - Stacja Kooperacja
Park Kolejowy ze skansenem - rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych przy budynku
dworca PKP w Podłężu
Borycz - łąka rekreacyjna dla Podłężan
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Podłężu na potrzeby zwiększenia liczby
oddziałów przedszkolnych
Wszystkie podobszary rewitalizacji
Rowerowe Niepołomice - program zachęcania mieszkańców do wyboru komunikacji rowerowej
Bon oświatowy na zajęcia pozaszkolne
Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice
Społeczna odpowiedzialność biznesu - odkrywanie potencjału ludzi z firm NSI (wolontariat
pracowniczy w służbie lokalnej)
Program wsparcia rodzin w kryzysie z wykorzystaniem life coachingu
System dopłat do opieki żłobkowej i przedszkolnej
Program aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy
Projekt: Korepetytor
Projekt: Poszukiwacz
Rozwój ekonomii społecznej w Gminie Niepołomice
Program wsparcia osób niepełnosprawnych

Komitet ds. Rewitalizacji – założenia (art. 7 Ustawy o
rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.)
 Komitet ds. Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu
interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania,
prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczodoradczą Burmistrza.
 Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
ustala się zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli.
 Zasady określa, w drodze uchwały, Rada Miejska przed uchwaleniem
Gminnego Programu Rewitalizacji lub w terminie nie dłuższym niż 3
miesiące od dnia jego uchwalenia.
 Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi. Burmistrz,
niezwłocznie po podjęciu przez Radę Miejską uchwały, powołuje w drodze
zarządzenia, Komitet ds. Rewitalizacji.

Komitet ds. Rewitalizacji – projekt uchwały
§2
W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele reprezentujący trzy sektory: sektor społeczny (w tym
przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych), sektor
gospodarczy (w tym przedstawiciele samorządów gospodarczych, organizacji gospodarczych,
pracodawców i pracowników) oraz sektor publiczny. Każdy z sektorów musi być reprezentowany w
składzie Komitetu, przy czym reprezentanci sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50%
składu Komitetu, a przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego nie mniej niż 20% składu
Komitetu każdy. Skład Komitetu liczy łącznie minimum 7 osób a maksymalnie 11 osób.
§3
1. Komitet Rewitalizacji jest powoływany przez Burmistrza w drodze zarządzenia równolegle z
uchwaleniem przez Radę Miejską Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 –
2023 albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia uchwalenia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023.
2. Kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji mogą zgłaszać: Burmistrz, Rada Miejska w
Niepołomicach, grupa minimum 15-tu mieszkańców, organizacja pozarządowa lub przedstawiciele
pracodawców.
3. Spośród zaproponowanych kandydatów Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice powołuje skład
Komitetu Rewitalizacji.
4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż skład docelowy Komitetu Rewitalizacji
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice może zasięgnąć opinii Rady Miejskiej lub podjąć decyzje
samodzielnie, przy uwzględnieniu reprezentacji wszystkich trzech sektorów.

Komitet ds. Rewitalizacji – projekt uchwały
§4
1. Komitet Rewitalizacji zwoływany jest na wniosek Burmistrza lub na wniosek minimum 1/3 składu
członków Komitetu Rewitalizacji.
2. Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji musi zostać zwołane minimum raz w roku. W ramach posiedzenia
Komitet Rewitalizacji konsultuje ujęte w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023 wyniki monitoringu, rekomendacje oraz listę zadań planowanych
do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

§5
Komitet Rewitalizacji, będąc forum współpracy i dialogu, przygotowuje swoje opinie i stanowiska dla
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice na drodze konsensusu i porozumienia międzysektorowego. W
kwestiach szczególnej wagi lub w przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu przyjmuje
stanowisko w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, przy minimalnym składzie 50% członków
Komitetu.
§6
1. Komitet Rewitalizacji wyłania spośród swoich członków osoby wchodzące w skład:
 Zespołu Roboczego ds. Podobszaru 1 – Niepołomice - centrum;
 Zespołu Roboczego ds. Podobszaru 2 – Podłęże.
2. Zespoły Robocze przedstawiają na forum Komitetu Rewitalizacji opinie i stanowiska odnoszące się do
poszczególnych podobszarów rewitalizacji.

Konsultacje społeczne dotyczące Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Niepołomice oraz uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji

Uwagi można zgłaszać od 20.09.2016 roku do 19.10.2016 roku:
 w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (dostępny
do pobrania na stronie internetowej gminy), który należy przesłać na
adres magistrat@niepolomice.com lub dostarczyć do Urzędu Miasta i
Gminy Niepołomice, plac Zwycięstwa 13;
 ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice
pokój nr 3 lub telefonicznie pod nr 12 250-94-08 w godzinach pracy
Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

Dziękujemy za uwagę!
Centrum Doradztwa Strategicznego
ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków
tel./fax. (0-12) 623 77 40, 623 77 85
e-mail: cds@cds.krakow.pl
www.cds.krakow.pl

