
 

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych: 

1)  projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zasad powoływania 

Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu,  

2) projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

 

Konsultacje odbyły się zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) oraz 

 art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

1990 r. nr 16 poz. 95 z późn. zm.), w dniach 15.12.2015r. – 13.01.2016r. 

Obwieszczenie o konsultacjach projektów uchwał wraz ze stosownymi 

załącznikami  umieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji (tj. dn. 

7.12.2015r.) zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji:  na stronach internetowych: 

www.raciborz.pl, podstrona „gospodarka”, zakładka „plany, programy, polityki”, dział 

„rewitalizacja”; www.raciborz.pl w aktualnościach oraz na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej www.bipraciborz.pl. Ponadto informacje 

o konsultacjach dostępne były w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz. 

Zaproszenie do konsultacji projektów uchwał zamieścił na swej stronie internetowej 

portal www.naszraciborz.pl. Dodatkowo, w sposób zwyczajowo przyjęty, treść 

obwieszczenia wywieszona została w 14 tablicach informacyjnych zlokalizowanych 

w mieście oraz w gablocie informacyjnej w Urzędzie Miasta. 

 W ramach konsultacji wykorzystano zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy 

o rewitalizacji następujące formy: 

 zbieranie uwag w formie papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miasta 

Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, z dopiskiem: konsultacje 

obszaru GPR), 

 zbieranie uwag w formie elektronicznej (na adres: rozwoj@um.raciborz.pl), 

mailto:rozwoj@um.raciborz.pl


 przeprowadzenie warsztatu dla mieszkańców (termin warsztatów: 12 stycznia 

2016r. godz. 16:00, Sala Kolumnowa - Urząd Miasta Racibórz), 

 zbieranie uwag ustnych (podczas warsztatów oraz w Wydziale Rozwoju 

Urzędu Miasta Racibórz - p.323), 

Przez cały okres konsultacji z projektami uchwał można było zapoznać się na 

stronach internetowych Urzędu Miasta, jak również osobiście w Wydziale Rozwoju 

Urzędu Miasta Racibórz. 

 

Podczas trwania konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wpłynęło 11 

uwag i komentarzy oraz 11 pytań: 4 spłynęły drogą elektroniczną, 2 spłynęły zarówno 

droga elektroniczną jak i  ustną, 17 natomiast zgłoszono wyłącznie w formie ustnej. 

Zestawienie uwag, komentarzy i pytań wraz z odniesieniem się do nich przedstawia 

załącznik nr 1. 

 

Podczas trwania konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz 

w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu 

wpłynęła 1 uwaga, którą wraz z odniesieniem się do niej przedstawia załącznik nr 2. 

 

Załącznik nr 4 stanowi dokumentację fotograficzną warsztatów, które odbyły 

się w ramach konsultacji.  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Raportu podsumowującego przebieg konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zasad 

powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu oraz projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

Dot. projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

UWAGI: 

 

Lp. Treść uwagi Forma zgłoszenia uwagi Odniesienie się do uwag 

1. Zasięgi przestrzenne zostały wyznaczone niezgodnie 
z wytycznymi MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015 i nie 
obrazują obszarów zdegradowanych lub robią to 
bardzo nieprecyzyjnie. Dokument tworzący okręgi 
wyborcze na terenie gminy, w oparciu o które 
wyznaczono zasięgi przestrzenne obszaru 
rewitalizacji, nie jest ani dokumentem strategicznym, 
ani też planistycznym. Okręgi nie są również 
obszarami o szczególnej koncentracji negatywnych 
zjawisk, gdyż zostały wyznaczone bez brania pod 
uwagę uwarunkowań przestrzennych i często 
wyznaczone są w sposób nie uwzględniający więzi 
społecznych (wykazałem to w korespondencji w 
sprawie nieprawidłowego podziału na okręgi 
wyborcze).  
 
Czy jest szansa przeanalizować w oprogramowaniu 
informatycznym dane wejściowe dla ulic lub encji w 
celu ich zagregowania i zbadania. 
 
Z dokumentów przedstawionych do konsultacji wynika 
wprost, że Urząd Miasta w Raciborzu posiada 

Uwaga zgłoszona elektro-
nicznie oraz osobiście 
w ramach uwag ustnych. 

Doprecyzowano informację, że punktem wyjścia do 
wyznaczenia jednostek odniesienia były strefy 
wyodrębnione na potrzeby budżetu obywatelskiego, 
które korespondują w wybranych fragmentach z 
obwodami wyborczymi. Wyjaśniono również, że w 
przypadku dwóch stref budżetu obywatelskiego (8- 
Opawska, Osiedle Polna-Pomikowa i 9 – Mała Płonia, 
Duża Płonia, Obora) dokonano dodatkowego podziału 
wynikającego z uwzględnienia struktury funkcjonalno – 
przestrzennej obszaru. 
 
Wyznaczenie obszaru rewitalizacji w oparciu o inny 
model danych, który pokrywałby się np. z podziałem na 
ulice jest ze względu na przepisy prawa (Ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.) ograniczony. W oparciu 
o informacje uzyskane od instytucji udostępniających 
dane statystyczne noszące charakter danych wrażliwych 
(np. alkoholizm, bezrobocie, patologie)  oraz w wyniku 
konsultacji prawniczych podjęto decyzję o przyjęciu dla 
potrzeb opracowania jednostek zapewniających 
agregację danych przy zachowaniu zgodności z Ustawą 



wszystkie środki: przeszkolone osoby, 
oprogramowanie, dane, które bez większego nakładu 
pracy umożliwiają wyznaczenie stref w oparciu o inny 
model danych (rastrowy) lub w oparciu o wektor, 
którego poszczególne encje będą pokrywały dużo 
mniejszy obszar. Mogą być następnie regionalizowane 
w celu precyzyjnego wyznaczenia stref o różnym 
natężeniu zjawisk(funkcje intersect i conwex hull w 
posiadanym przez UM oprogramowaniu). 

o ochronie danych osobowych. Z związku z tym, że 
Miasto Racibórz nie posiada jednostek pomocniczych 
(osiedli) przyjęto strefy budżetu obywatelskiego, których 
zasięgi zostały poddane konsultacjom z Radnymi Miasta 
Racibórz oraz Stowarzyszeniami funkcjonującymi na 
terenie Miasta a także z mieszkańcami na etapie ich 
wydzielania w maju 2015 roku. Dane otrzymane od 
instytucji spłynęły w wersji zagregowanej do poziomu 
wyznaczonych stref w związku z koniecznością ochrony 
danych osobowych.  

2. Konieczność dokonania korekty granicy pomiędzy 
strefą 2 (Ocice) oraz strefą 7 (Nowe Zagrody) zgodnie 
z faktycznym ich przebiegiem w ramach stref 
wydzielonych na potrzeby budżetu obywatelskiego 
(które stanowiły podstawę wydzielenie jednostek 
odniesienia dla delimitacji). 

Uwaga ustna. Uwaga został uwzględniona. Skorygowano granice stref. 

3. Należy uwzględnić w ramach obszaru 
zdegradowanego strefę 8a (Opawska). Obszar ten 
spełnił 5 kryteriów (wskaźników), ale jego położenie 
wewnątrz obszaru zdegradowanego niesie ze sobą 
zagrożenie wynikające z negatywnego oddziaływania 
najbliższego sąsiedztwa. 

Uwaga ustna. Uwaga uwzględniona. 

4. Uwzględnienie w ramach obszaru zdegradowanego 
wschodniej części strefy 9a (Mała Płonia) 
ograniczonej rzeką Odrą. Na terenie tym ma miejsce 
znaczna degradacja przestrzenno-funkcjonalna 
terenów kolejowych oraz degradacja środowiskowa 
nabrzeża Odry. 
 

Uwaga ustna. Uwaga uwzględniona. 

5. Wyłączenie z zasięgu obszaru zdegradowanego 
zachodniej części strefy 4 (Stara Wieś, Proszowice, 
Miedonia) ze względu na typ i rodzaj użytkowania 
terenu. Są to głównie użytki rolne. 

Uwaga ustna. Uwaga uwzględniona. 

6. Ujęcie danych dotyczących skierowania do zawarcia 
umowy najmu lokalu mieszkaniowego socjalnego 
zaburza obraz problemów społecznych miasta. 
Wiadomym jest, że zasoby mieszkań socjalnych 

Uwaga ustna. Wskaźnik „Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkaniowego” nie dotyczy jednostki, w której lokal 
socjalny zostanie udostępniony, lecz przedstawia 
informację, z której strefy w mieście pochodzą osoby, 



znajdują się głównie w centrum miasta, więc od razu 
obszary zewnętrzne miasta „odpadają”. 

których skierowanie się dotyczy. 

7. Istotne jest to, gdzie zlokalizowane są lokale socjalne. 
Z ich lokalizacją wiąże się występowanie takich 
problemów, jak bezrobocie, pomoc społeczna, itp. 
Zakładając, że głównie w strefie wyznaczonej do 
rewitalizacji zlokalizowane są lokale socjalne, 
występowanie przekroczonych wartości pozostałych 
wskaźników jest oczywiste. 

Uwaga ustna. Rozmieszczenie lokali socjalnych w mieście jest 
zróżnicowane. Na 33 budynki, w których znajdują się 
lokale socjalne najwięcej znajduje się w strefie 7 (Nowe 
Zagrody, Stara Wieś), 8b (Osiedle Polna-Pomnikowa), 
nie zaś w centrum. 

8. Żeby zrównoważyć poziom merytoryczny spotkania i 
dyskusji, warto rozważyć zorganizowanie odrębnych 
spotkań - dla mieszkańców - nie związanych z 
organizacjami, instytucjami, itp. oraz dla interesariuszy 
instytucjonalnych - ngo, instytucje, itp. Wówczas 
zupełnie inaczej przebiega część informacyjna i 
dyskusja.  
Z całym szacunkiem, ale uważam, że wczoraj, 
"zwykły" mieszkaniec miał/miałby ogromną trudność w 
zrozumieniu i przyswojeniu prezentacji i przekazu, w 
których dominowały specjalistyczne sformułowania, 
definicje, powołania na przepisy, ustawy, itp. 
Pozwolę sobie przywołać w tym miejscu spotkania 
dot. budżetu obywatelskiego. 
Przekaz komunikacyjny jest szczególnie istotny, w tym 
wypadku choćby również z punktu powołania Komitetu 
Rewitalizacji i włączenia do jego grona owych 
"zwykłych" mieszkańców. 

Uwaga zgłoszona elektro-
nicznie. 

Przytaczanie przepisów i ustaw było niezbędne dla 
wyjaśnienia zasad wyznaczenia obszarów: 
zdegradowanego i rewitalizacji (głównie w kontekście 
konieczności badania w oparciu o wskaźniki). W celu 
zapewnienia przejrzystości przekazu wybrano formę 
graficzną mapy.  
 
Treści przekazywane mieszkańcom powinny być 
przedstawiane w jak najprostszej formie, ponieważ już 
sam proces rewitalizacji jest niezwykle trudnym i 
skomplikowanym zagadnieniem. 
 
Nie wykluczone, że Miasto podejmie  współpracę z 
animatorami społecznymi, którzy przeprowadzą 
przyjazne mieszkańcom warsztaty dot. rewitalizacji.  
 

9. Nie znam wielu osób, które brały udział we 
wczorajszym spotkaniu, ale z tego, co zdążyłam się 
zorientować, w sporej części były to osoby 
reprezentujące instytucje i przedstawiciele samorządu. 
Nie jestem jednak pewna, czy byli przedstawiciele 
choćby Wydziałów UM ds. społecznych, 
mieszkaniowych, OPS, PUPu, Policji (w tym wypadku 
jestem pewna, że nie, bo raczej wyróżnialiby się:), 
PCPR, PWSZ, szkół, itp. "kluczowych" interesariuszy 
instytucji publicznych.  

Uwaga zgłoszona elektro-
nicznie. 

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele UM, którzy 
odpowiadają m.in. za przepływ i przekazywanie 
informacji, sprawy społeczne, sprawy rewitalizacji. 
Obecny był również II Zastępca Prezydenta Miasta 
Racibórz, który koordynuje prace wydziałów  pracujących 
przy rewitalizacji. 

 
W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Rady 
Miasta, Rady Seniorów, OPS (3 osoby), PWSZ (3 
osoby), RCK i kilku stowarzyszeń. Oprócz obwieszczenia 



Nie zauważyłam też przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, które znam, w tym szczególnie, 
zajmujących się osobami wykluczonymi lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Nie jestem w ogóle zorientowana, czy byli 
przedstawiciele biznesu. 
Piszę o tym, gdyż w dyskusja w tak zróżnicowanym 
gronie specjalistów i ekspertów może dostarczyć 
racjonalnych, wymiernych i pogłębionych 
merytorycznie konkluzji osiągniętych efektywniej 
czasowo. 

i ogólnego zaproszenia informującego o warsztatach, 
dostępnego w mediach, gablotach informacyjnych na 
terenie Miasta, BIP, stronie Urzędu, a nawet na 
Facebooku Miasta, zaproszenia wysłane zostały również 
drogą elektroniczną do wszystkich podległych jednostek, 
stron zainteresowanych, które wcześniej kontaktowały 
się w sprawie rewitalizacji z Urzędem Miasta, 
przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, wszystkich 
stowarzyszeń, których maile udało nam się zdobyć. 
Mimo tych wszystkich działań tylko (a może i aż) 30 osób 
wzięło udział w spotkaniu. Z pewnością, gdyby na sali 
było więcej osób, które reprezentują różne środowiska, 
dyskusja obrałaby inny kierunek, jednakże nie jest 
możliwym zmuszenie potencjalnych uczestników do 
wzięcia udziału w warsztatach. 
 

10. W nawiązaniu do wspomnianego przekazu 
komunikacyjnego, warto może byłoby zamieścić na 
stronie www UM zakładkę z informacjami nt. 
tworzonego dokumentu rewitalizacyjnego i samej 
rewitalizacji - analogicznie jak w przypadku budżetu 
obywatelskiego. 

Uwaga zgłoszona elektro-
nicznie.  

Na stronie internetowej Urzędu jest zakładka dot. 
rewitalizacji, która funkcjonuje już kilka lat.:  
http://www.raciborz.pl/gospodarka_tereny_inwestycyjne_
biznes/rewitalizacja.html 
Dodatkowo wszelkie informacje zamieszczane były jak 
juz wcześniej pisano w aktualnościach, oraz w inny 
dostępny sposób. 
 
 

11. Zachęcam również do rozważenia wyboru miejsca 
organizacji spotkań, szczególnie dla wspomnianych 
"zwykłych" mieszkańców. 

Uwaga zgłoszona elektro-
nicznie.  

Po uchwaleniu obszaru rewitalizacji odbędzie się kolejne 
spotkanie, wówczas Miasto rozważy zmianę miejsca 
spotkania. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
PYTANIA: 
 

Lp. Treść pytania Forma zgłoszenia pytania Odniesienie się do pytania 

1. Czy przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają dotyczyć 
wyłącznie czy głównie obszaru wskazanego do 
rewitalizacji? 

Uwaga ustna. Zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji z dnia 9 października 
2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777), Rozdział 4, art.15, ust. 
3. „Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w 
gminnym programie rewitalizacji mogą być realizowane 
poza obszarem rewitalizacji, jeśli wynika to z ich 
specyfiki”. 

2. Czy fiszki projektowe mają obejmować projekty 
realizowane własnymi siłami organizacji zgłaszającej 
czy również takie, które miasto będzie realizowało (tj. 
organizacja zgłasza miastu potrzebę realizacji 
konkretnego przedsięwzięcia), np. Budynek Policji czy 
Plac Długosza? 

Uwaga ustna. Fiszki zebrane zostaną na potrzeby wewnętrzne do 
opracowania Programu Rewitalizacji. Zostaną one 
zaopiniowane przez Komitet Rewitalizacji. Nie będą to 
fiszki, na podstawie, których interesariusze będą składali 
wnioski o dofinansowanie. Fiszki projektowe mają 
dotyczyć projektów realizowanych własnymi siłami przez 
instytucję/osobę zgłaszającą. Wyjątek stanowić będą 
projekty partnerskie z Miastem Racibórz.  
Miasto również zgłasza projekty do Programu i w ramach 
przewidzianych przedsięwzięć znajdują się projekty 
związane z budynkiem Policji oraz generalnie 
rewitalizacją Raciborza. 

3. Czy jest szansa na udostępnienie informacji o 
zamierzeniach rewitalizacyjnych zgłaszanych przez 
Urząd Miasta, by zgłaszając „małe projekty” nie 
dublować pomysłów ? 
 

Uwaga ustna. W załączeniu wykaz zadań, które miasto planuje 
realizować w ramach RIT/ZIT. Projekty, które będą 
możliwe do realizacji w ramach rewitalizacji, zostaną 
wpisane w program rewitalizacji. (Załącznik nr 3 do 
Raportu) 

4. Gdzie dokładnie można zapoznać się z zasięgiem 
obszaru rewitalizacji (ulice wchodzące w skład strefy)? 

Uwaga ustna. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie BIP 
Urzędu Miasta Racibórz, w zakładce konsultacje, na 
stronie www.raciborz.pl w zakładce Gospodarka – Plany, 
Programy, Polityki. W opracowaniu diagnostycznym 
zamieszczony został również dokładny wykaz ulic w 
ramach każdej strefy. 
 



5. Czy można zwiększyć obszar rewitalizacji? Uwaga ustna. Jest to raczej niemożliwe, ponieważ zgodnie z zapisami 
Ustawy o Rewitalizacji (rozdział 3, art.10, ust. 2) obszar 
rewitalizacji nie może być zamieszały przez więcej niż 
30% mieszkańców gminy. Teren wyznaczony 
zamieszkuje 23% mieszkańców Gminy a struktura 
zabudowy mieszkaniowej najbliższego sąsiedztwa 
(osiedle bloków wielorodzinnych) uniemożliwia 
dokonanie podziału obszaru w celu spełnienia kryterium 
30% mieszkańców. 

6. Czy przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być 
realizowane na terenie określonym, jako 
zdegradowany, ale poza terenem rewitalizacji? 

Uwaga ustna. Zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji z dnia 9 października 
2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777), Rozdział 4, art.15, ust. 
3. „Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w 
gminnym programie rewitalizacji mogą być realizowane 
poza obszarem rewitalizacji, jeśli wynika to z ich 
specyfiki”.  

7. Dlaczego wskaźniki „średni wynik egzaminu po VI 
klasie” oraz „frekwencja w wyborach parlamentarnych” 
zostały uwzględnione jako element degradacji 
społecznej? 
 

Uwaga ustna. Wybór wskaźników podyktowany był przede wszystkim 
zapisami Ustawy o Rewitalizacji. W art. 9, ust.1 
wskazano, że obszar zdegradowany to obszar gminy 
znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w 
szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a 
także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 
publicznym i kulturalnym.  
Wybór wskaźnika dotyczącego wyników po VI klasie 
podyktowany był również możliwością 
przyporządkowania danych do konkretnej jednostki. W 
prawie każdej strefie znajduje się szkoła podstawowa, 
zatem wyniki egzaminu można było przyporządkować. W 
przypadku klas maturalnych czy nawet gimnazjalnych 
przypisanie wyniku egzaminu do strefy było niemożliwe, 
ponieważ do tych typów  szkół uczęszcza młodzież z 
różnych rejonów Raciborza a nawet z okolicznych 
miejscowości. Można by wyciągać dane dotyczące 
konkretnych uczniów i układać je wg. adresu 
zameldowania, jednakże łamało by to przepisy o 
Ochronie Danych Osobowych, w tym danych wrażliwych. 



8. Dlaczego nie była robiona ankieta pogłębiona wśród 
mieszkańców dotycząca problemów w 
poszczególnych strefach miasta (oprócz ankiety 
zamieszczonej na stronie internetowej)? 

Uwaga ustna. Konstrukcja ankiety przeprowadzonej  w dniach 16 
października – 4 listopada 2015 roku pozwala określić 
hierarchię problemów w poszczególnych 
strefach/obwodach miasta. Raport z badań zostanie 
zamieszczony jako załącznik do Programu Rewitalizacji. 
Ustawa o rewitalizacji nie wymaga przeprowadzenie 
pogłębionej ankiety. 
 
 

9. Czy projekt Ogrodu Jordanowskiego zostanie 
uwzględniony w Programie Rewitalizacji? 

Uwaga ustna. Projekt dot. Ogrodu Jordanowskiego zostanie wpisany w 
projekt rewitalizacji, o ile spłynie z zewnątrz stosowna 
fiszka z projektem miękkim. W budżecie Miasta Racibórz 
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziano 
środki finansowe na zagospodarowanie Ogrodu 
Jordanowskiego. 

10. Czy w ramach Rewitalizacji przewidziany jest obiekt 
po Komisariacie Policji? 

Uwaga ustna. Tak, przewiduje się zarówno twardy, jak i miękki projekt 
obejmujący działania związane przeznaczeniem obiektu 
na wspomagane mieszkania socjalne. 

11. Jeśli Centrum wskazane jest do rewitalizacji, czy 
projekt lokalizacji lokali socjalnych nie przyczyni się do 
pogłębienia problemów społecznych tej części 
miasta?  

Uwaga ustna. Zakres projektu dotyczy wspomaganych mieszkań 
socjalnych  – dla osób, które stać na regulowanie 
czynszu, ale ze względu na sytuację życiową i zdrowotną 
potrzebują wsparcia – ułatwienia w przemieszczaniu się, 
dostępu do świetlicy, na której będą prowadzone zajęcia 
aktywizujące itp. Osoby te zatem nie przyczynią się do 
powstania kolejnych problemów społecznych w centrum. 
W 2016 roku opracowana zostanie dokumentacja 
projektowa. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Raportu podsumowującego przebieg konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zasad 

powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu oraz projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

Dot. projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego 

regulaminu  

UWAGI: 

Lp. Treść uwagi Forma zgłoszenia uwagi Odniesienie się do uwag 

1. Projekt regulaminu Komitetu 
Rewitalizacji zawiera zapisy wprost 
łamiące konstytucyjne prawa 
mieszkańców, dzieląc na lepszych i 
gorszych. 

Uwaga zgłoszona elektro-
nicznie oraz osobiście w 
ramach uwag ustnych. 

W wyniku doprecyzowania uwagi podczas warsztatów w dniu 12 stycznia 
br. Skorygowano zapisy w rozdziale 2 Regulaminu, które zostały 
zaakceptowane przez zgłaszającego uwagę. Zamiast zapisu w §3 ust. 2 
pkt. 6 „…nie będących członkami i stowarzyszeń i nie pracujących w 
jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta” wprowadzono zapis „nie 
reprezentujących stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych Urzędu 
Miasta” 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Raportu podsumowującego przebieg konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zasad 

powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu oraz projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Nazwa Jednostki Samorządu 
Terytorialnego :  

Miasto Racibórz 

Alokacja jst w zakresie EFRR 27 933 437,23 zł 

Alokacja jst w zakresie EFS 3 226 438,67 zł 

Oś 
Prioryte-

towa 
Poddziałanie 

Przewidy
wana ilość 
projektów 

Przewidywany tytuł/ły projektu / ów 
Wartość 

projektu / ów 

Wartość 
dofinansowania 

projektu / ów 

Przewidywany 
termin gotowości 

do złożenia wniosku 
(rok/kwartał) 

III 3.1.2 Tworzenie terenów 
inwestycyjnych na 
obszarach typu 
brownfield - RIT 

1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu 
brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury 

technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej 
w Raciborz 

2 982 002,01 zł 2 534 701,71 zł 2016 
 
 
 

 

IV 4.1.2 Odnawialne źródła 
energii - RIT 

1 Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych na terenie Miasta Racibórz 

1 318 385,88 zł 1 120 628,02 zł   



4.3.2 Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej - RIT 

5 1. Poprawa efektywności energetycznej  połączona ze 
wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I                                     
2. Poprawa efektywności energetycznej  połączona ze 

wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II                                                      

3. Poprawa efektywności energetycznej  połączona ze 
wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych na terenie Miasta Racibórz  -etap III                                                      
4. Poprawa efektywności energetycznej  połączona ze 

wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV                                                      

5. Poprawa efektywności energetycznej  połączona ze 
wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V. 

1. 2 542 500,00 zł                                                          
2. 3 862 500,00 zł                                               
3. 4 272 397,00 zł                               
4. 4 202 500,00 zł                                                
5. 5 256 750,00 zł 

1. 2 161 125,00 zł                                   
2. 1 107 021,89 zł                                        
3. 1 107 021,89 zł                                                    
4. 1 107 021,90 zł                                                     
5. 1 107 021,89 zł 

2016 i lata 
następne 

4.5.2 Niskoemisyjny 
transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie - 
RIT 

1 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście 
Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na 

oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej 

1 860 737,51 zł 1 581 626,88 zł 2016 

V 5.2.2 Gospodarka 
odpadami RIT 

2 1. Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście 
Racibórz poprzez  oczyszczenie miasta z odpadów 

zawierających azbest                                                                                                                                                             
2. Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych w Mieście Racibórz 

1. 2 941 176,47  zł                                 
2. 5 000 000,00 zł 

1. 2 500 000,00 zł                                                                                       
2. 1 406 065,87 zł 

1. ............                                  
2. 2017 

X 10.2.2. Rozwój 
mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych - RIT 

1 Rozwiązanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez 
rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie 

Komendy Powiatowej Policji  

4 187 389,58 zł 3 559 281,14 zł 2016 



10.3.2 Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - RIT 

2 1. Remont Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z 
dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja 
istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz                                                                                                                                                                                    

2. Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej 
przestrzeni Centrum Miasta Racibórz 

1. 1 600 000,00 zł                                       
2. 8 566 965,93 zł 

1. 1 360 000,00 zł                                                            
2. 7 281 921,04 zł 

1.2016                                 
2. ....... 

VII 7.1.2 Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy 
na obszarach 
rewitalizowanych  - RIT 

1 Program na rzecz mieszkańców Raciborza 148 628,39 zł 126 334,13 zł ...... 

IX 9.1.2 Wzmacnianie 
potencjału społeczno - 
zawodowego 
społeczności lokalnych - 
RIT 

2 1. Biblioteka bez barier                                                                                                                               
2. Program na rzecz mieszkańców Raciborza 

1 1 529 534,79 zł                                    
2. 352 941,18 zł 

1. 1 300 104,54 zł                                  
2. 300 000,00 zł 

1. 2016                                 
2. ........ 

9.2.2 Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych - RIT 

1 Wsparcie organizacji usług społecznych 1 764 705,88 zł 1 500 000,00 zł 2016 

  

       

     

       

       
   



Załącznik nr 4 do Raportu podsumowującego przebieg konsultacji projektu Uchwały 

Rady Miasta Racibórz w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i 

ustanowienia jego regulaminu oraz projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 


