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RAPORT Z DEBATY 

W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA MSZANA DOLNA 

 

1. Podstawowe informacje o spotkaniu 

TYTUŁ/TEMAT 

spotkania 

Debata w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady 

Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna 

W ramach 

projektu 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna 

na  lata 2020-2027 

Data spotkania 29.08.2019 r. godz. 15.30 

Miejsce spotkania Sala Narad Urzędu Miasta 

Uczestnicy/ki 

 Interesariusze procesu - mieszkańcy i inni interesariusze procesu, 

którzy odpowiedzieli na otwarte zaproszenie, przedstawiciele urzędu 

i instytucji publicznych, organizacji pozarządowych 

 FRDL MISTiA: Dawid Hoinkis, kierownik Zespołu ds. Doradztwa 

i Rozwoju, konsultant z zakresu diagnozowania, zarządzania 

i planowania strategicznego oraz konsultacji społecznych 

Moderator Dawid Hoinkis 

Cele 

1) Zapoznanie uczestników spotkania z zapisami projektu Uchwały Rady 

Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana 

Dolna i jej uzasadnieniem, w szczególności z wynikami diagnozy, 

powstałej na bazie analizy danych statystycznych, analiz 

przestrzennych, warsztatów diagnostycznych z mieszkańcami oraz 

sondażu ankietowego, oraz w konsekwencji z granicami obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

2) Zagwarantowanie wszystkim interesariuszom rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie; 

3) Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu, adekwatnych do 

potrzeb, problemów i oczekiwań mieszkańców i pozostałych 

interesariuszy rewitalizacji – w szczególności w ramach diagnozy 

i granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

4) Edukacja i informacja o procesie rewitalizacji, 
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5) Rozwój dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół 

rewitalizacji, 

6) Zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów 

dotyczących rewitalizacji, 

7) Zebranie obserwacji interesariuszy dotyczących z jednej strony 

problemów, a z drugiej mocnych stron i zasobów lokalnych 

występujących na obszarach rewitalizacji, będących szansą na wyjście 

z sytuacji kryzysowej. 

Metoda DEBATA SPOŁECZNA 

Program 

spotkania 

 Wprowadzenie do rewitalizacji - przedstawienie istoty, celów, zasad 

prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, oraz przebiegu tego 

procesu; 

 Prezentacja wyników kompleksowej diagnozy Miasta Mszana Dolna 

oraz wyznaczonych na jej podstawie obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji; 

 Dyskusja na temat granic obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, kluczowych problemów, a jednocześnie sposobów 

wyjścia z sytuacji kryzysowej. 

 Podsumowanie debaty. 

Autor raportu Dawid Hoinkis 

 

2. Przebieg spotkania  

Debata prowadzona była w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Miasta Mszana Dolna. Odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r. w godzinach 15:30-17:00 w Sali Narad 

Urzędu Miasta. Wzięło w niej udział 13 osób (10 zarejestrowało się na liście obecności). Było to drugie 

spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu tej uchwały. 

Po wprowadzeniu do tematyki rewitalizacji, uczestnicy spotkania zostali zapoznani z tekstem projektu 

Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna i jej uzasadnieniem, w szczególności z wynikami diagnozy, 

powstałej na bazie analizy danych statystycznych, analiz przestrzennych wskaźnikowej, warsztatów 

diagnostycznych z mieszkańcami oraz sondażu ankietowego, oraz w konsekwencji z granicami obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultant FRDL MISTiA zaprezentował uczestnikom 

spotkania w szczególności: 

• metodologię wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (w tym 

propozycję wskaźników cząstkowych), 
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• najważniejsze wnioski z analizy danych statystycznych, analiz przestrzennych, warsztatów 

diagnostycznych z mieszkańcami oraz sondażu ankietowego - diagnozę służącą 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

• granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - wizualizacja na mapach 

(dane zaprezentowane przestrzennie, każdy z uczestników otrzymał wydruk mapy 

w wyznaczonymi granicami obszarów). 

Po części informacyjno-prezentacyjnej, uczestnicy mogli zadawać pytania, m.in. rozstrzygać 

wątpliwości i upewnić się, które miejsca na terenie miasta zostały włączone do obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Dyskutowano nad zasadnością granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także 

weryfikacją i pogłębieniem diagnozy problemów i potencjałów. 

Wnioski/uwagi: 

Uczestnicy nie mieli większych uwag do diagnozy i wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz 

obszaru rewitalizacji. Zwracali przede wszystkim uwagę na następujące potrzeby i problemy: 

 potrzeba budowy obiektów łączących punkty po obu stronach rzek, dzielących miasto, m.in. 

kładki umożliwiającej dzieciom i młodzieży ze szkoły nr 1 bezpieczną i komfortową 

komunikację na stadion, czy kładki w ciągu VeloRaby ułatwiającej korzystanie drugiej strony 

miasta z budynków administracyjnych i innych usług, 

 potrzeba modernizacji i zwiększenia dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 potrzeba modernizacji i zwiększenia dostępności Urzędu Miasta, 

 potrzeba przestrzeni oraz wsparcia dla organizacji społecznych, a jednocześnie działań 

aktywizujących mieszkańców, a także integrujących „nowych” i „starych” mieszkańców, 

 potrzeba sfinalizowania inwestycji, możliwość zagospodarowania na cele społeczne 

przestrzeni w ramach nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury, 

 opcja współpracy z parafią, dysponująca przestrzeniami możliwymi do wykorzystania na cele 

społeczne, 

 możliwość lepszego wykorzystania świetlicy na osiedlu Krakowska (modernizacja, poszerzona 

oferta), 

 możliwość poprawy działania Domu Pomocy Społecznej (modernizacja, poszerzona oferta), 

 brak ścieżek rowerowych, 

 niezadowalająca baza i oferta rekreacyjno-sportową oraz turystyczna, 

 potrzeba utworzenia nowoczesnego punktu informacji turystycznej 

 możliwość zagospodarowania terenów nad Mszanką, 

 dokończenie rewitalizacji rynku, 

 rewitalizacja parku w zakresie przyjaznego miejsca integracji z węzłami sanitarnymi, 

amfiteatrem itp. 
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 bariery dla osób niepełnosprawnych, również problemy z parkującymi na chodnikach 

i utrudniającymi ruch pieszych samochodami (zbyt mało miejsc parkingowych w centrum 

miasta), 

 potrzeba działań aktywizujących osoby niepełnosprawne, np. Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

 problem starzejącego się społeczeństwa, potrzeba dostosowania systemu i oferty usług dla 

osób starszych, w tym również kompleksowej aktywizacji seniorów i seniorek, 

 emigracja zarobkowa za granicę (kobiety głównie: Niemcy, Austria, Włochy, mężczyźni: 

Norwegia, Szwajcaria), której konsekwencją jest szereg poważnych problemów społecznych, 

jak: eurosieroctwo, utrata tradycyjnych, rodzinnych wartości, rozpad więzi rodzinnych, 

rosnąca liczba rozwodów, patologie. 

Zaproponowano, aby przynajmniej jedno z kolejnych, planowanych spotkań, poświęconych pracom 

nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na  lata 2020-2027, miało miejsce na 

osiedlu Krakowska (jeden z podobszarów rewitalizacji). 

Wszyscy uczestnicy spotkania zaakceptowali brzmienie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie 

Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta 

Mszana Dolna, jej uzasadnienia i załączników. 

 

 

Załączniki 

1) Lista obecności na spotkaniu (do wglądu w Urzędzie Miasta). 


