Raport z konsultacji społecznych
dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz

Konsultacje społeczne były prowadzone w okresie od 25 kwietnia 2016 roku do
20 czerwca 2016 roku. Przyjętymi formami konsultacji były:
1. Spotkania z interesariuszami rewitalizacji Kartuz, w formie warsztatów, umożliwiające
omówienie i ocenę konsultowanych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji oraz
wyrażenie opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkania odbyły
się w czterech terminach tj. 25.04, 9.05, 23.05 oraz 20.06.2016r. w Centrum Informacji
Turystycznej, przy ul. Klasztornej 1 w Kartuzach w godzinach:
 16.00-18.00 – spotkania dedykowane przedstawicielom instytucji publicznych
oraz radnym Rady Miejskiej w Kartuzach
 18.00 – 20.00 – spotkania otwarte dla wszystkich ( mieszkańcy, społecznicy,
przedsiębiorcy i pozostałe osoby zainteresowane tematem rewitalizacji)

W spotkaniach wzięło udział łącznie 147 osób. Raport z warsztatów dostępny jest
na stronach Urzędu Miejskiego w Kartuzach pod linkami :
http://poczta.kartuzy.pl/bip/2016/raport2.16.pdf

2.

Zbieranie propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną. Propozycje i opinie
można było dostarczyć:
 drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@poczta.kartuzy.pl
 drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju w Urzędzie Miejskim
w Kartuzach, ul. gen.Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
 bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1,
83-300 Kartuzy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

W formie elektronicznej na adres rewitalizacja@poczta.kartuzy.pl wpłynęła jedna propozycja,
dotycząca problemu komunikacji drogowej w mieście oraz estetyzacji i lepszej organizacji
przestrzeni miejskich. Drogą korespondencyjną oraz bezpośrednio w Urzędzie nie złożono
w wyznaczonym terminie żadnych uwag.

3.

Spacery studyjne na terenie
w następujących terminach :

obszaru

rewitalizacji.

Spacery

odbywały

się
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7.05.2016r. ( sobota ) godz. 15.00-17.00
11.05.2016r. ( środa ) godz. 9.00 -11.00
13.05.2016r. ( piątek ) godz. 10.00-12.00
15.05.2016r. ( niedziela )godz. 16.30-18.30
24.05.2016r. ( wtorek ) godz. 18.00-20.00

W spacerach studyjnych wzięło udział łącznie 90 osób. Raport ze spacerów studyjnych jest
dostępny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kartuzach pod linkiem:
http://poczta.kartuzy.pl/bip/2016/rap_spacery16.pdf
http://www.kartuzy.pl/images/zalaczniki/rewitalizacja/rewitalizacja_raport-zespacerow.pdf

4. Ankiety
W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęło 486 ankiet. Raport z zebranych ankiet
dostępny jest na stronie internetowej www

Wyniki konsultacji zostaną wzięte pod uwagę przy sporządzaniu Gminnego Programu
Rewitalizacji Kartuz. Przewidywany termin konsultacji projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Kartuz to październik 2016r.
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