Raport z konsultacji społecznych
projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy
2023+ (GPR)

Bydgoszcz, czerwiec 2018

1. Podstawa, formy i przebieg konsultacji społecznych
1.1. Uzasadnienie i podstawa prawna
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+
(GPR) były prowadzone na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z poźń. zm.). Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy
o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostało opublikowane 26 kwietnia 2018 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w prasie
lokalnej.
1.2. Przedmiot i cel konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy
2023+ (GPR). Celem konsultacji było zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i
propozycji dotyczących zapisów dokumentu.
Materiały:
1. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+
2. formularz konsultacyjny
były dostępne:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod adresem
http://bip.um.bydgoszcz.pl/(liczba odsłon: 135), na oficjalnej stronie Urzędu Miasta
Bydgoszczy pod adresem http://www.bydgoszcz.pl
2. w Punkcie Obsługi Mieszkańców w galerii handlowej Zielone Arkady, ul. Wojska
Polskiego 1, poziom +1, od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00-19:00
3. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 (Ratusz, parter przy portierni),
w godzinach pracy Urzędu
4. w siedzibach Rad Osiedli: Bocianowo-Śródmieście – Stare Miasto, Okole, WilczakJary, Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie
5. w siedzibie Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” tj. w siedzibie Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34
1.3. Formy konsultacji
Konsultacje prowadzone były w formie:
1. trzech spotkań otwartych ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji,
umożliwiających wyrażenie opinii, propozycji i uwag,
2. zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej,
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3. spotkań: z członkami Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” oraz
z członkami Rady Pożytku Publicznego, Radami Osiedla: Bocianowo – Śródmieście –
Stare Miasto, Okole, Wilczak – Jary, Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie,
4. uzgodnień z grupami przedstawicielskimi: Bydgoską Radą Seniorów, Radą Działalności
Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy,
5. zbierania uwag ustnych do protokołu.
Uwagi i opinie składano:
a. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.bydgoszcz.pl
b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział
Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz z dopiskiem
REWITALIZACJA,
c. bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Funduszy Europejskich,
ul. Grudziądzka 9-15 (bud. B), w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy
1.4. Termin konsultacji
Konsultacje społeczne trwały od 4 maja do 5 czerwca 2018 r.
1.5. Harmonogram
Konsultacje społeczne były prowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:
Lp.
1.

2.

Rodzaj
działania
Akcja
informacyjna

Konsultacje

Termin
26.04.05.06.2018

08.05.2018 –
28.05.2018

w tym:
08.05.2018
godz. 17.00
15.05.2018
godz. 17.00
22.05.2018
godz. 18.00
28.05.2018
godz. 17.00
05.06.2018
godz. 9.00

Sposób działania, metody
i formy konsultacji
rozpowszechnianie informacji o konsultacjach
społecznych i ich przedmiocie, w tym poprzez
upublicznienie informacji w BIP, na stronie
internetowej Miasta, na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta, na profilach
społecznościowych miasta, bydgoskich
portalach internetowych i w prasie lokalnej
spotkania otwarte ze wszystkimi
zainteresowanymi procesem rewitalizacji,
umożliwiające omówienie wyrażenie opinii,
propozycji i uwag

spotkanie otwarte / Rady Osiedla Bocianowo
– Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak
– Jary
spotkanie otwarte / Rada Osiedla Zimne
Wody – Czersko Polskie
spotkanie otwarte / Rada Osiedla Stary
Fordon
spotkanie z członkami Bydgoskiej Lokalnej
Grupy Działania „Dwie Rzeki”
spotkanie z przedstawicielami Rady Pożytku
Publicznego

Miejsce konsultacji
Obszar Bydgoszczy

Siedziby Rad Osiedli, Szkoły i
placówki oświatowe,
siedziby stowarzyszeń

Urząd Miasta Bydgoszczy,
ul. Jezuicka 1, Sala Sesyjna,
Bydgoszcz
Siedziba Rady Osiedla,
ul. Równa 1, Bydgoszcz
Szkoła Podstawowa nr 4, ul.
Wyzwolenia 4
Siedziba PTE w Bydgoszczy,
ul. Długa 34
Urząd Miasta Bydgoszczy,
ul. Jezuicka 1,
sala nr 5, Bydgoszcz
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1.6. Akcja informacyjna
Konsultacje społeczne były promowane poprzez:
1. ogłoszenia i informacje umieszczone na miejskich portalach, w tym
a. mediach społecznościowych na profilu Miasta
b. na oficjalnej stronie Miasta www.bydgoszcz.pl
c. na stronie Miasta Bydgoszczy w zakładce poświęconej rewitalizacji
http://www.bydgoszcz.pl/miasto/rewitalizacja/
d. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy
http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/_biuro
_komunikacji_spolecznej/obwieszczenia/
e. na profilu społecznościowym Bydgoskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych
2. Obwieszczenie o ogłoszeniu konsultacji zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Bydgoszczy
3. Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” oraz Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – publikacja informacji na stronach ww. organizacji,
mailing do członków PTE w Bydgoszczy (204 członków) i LGD „Dwie Rzeki” (72
członków). Informacje o terminach i miejscach spotkań publikowane były także na
profilu społecznościowym Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie
Rzeki”
4. Rady Osiedli – przewodniczący Rad Osiedli otrzymali plakaty oraz grafiki oraz
materiały informacyjno-edukacyjne (ulotki, broszury).
W dniu 26.04.2018 r. w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego/Czerwony Spichrz
(ul. Mennica 8) odbyła się konferencja prasowa z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Marii
Wasiak otwierająca konsultacje społeczne projektu GPR. O konsultacjach informowały
również lokalne media.

2. Zebranie uwag, opinii i propozycji z poszczególnych form konsultacji
W 5 spotkaniach (zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem konsultacji) łącznie
wzięło udział 61 osób. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miasta
Bydgoszczy (z Wydziału Funduszy Europejskich, Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, Biura
Kultury Bydgoskiej), a także przedstawiciele jednostek/spółek miejskich (m.in. Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Administracji
Domów Miejskich).
Spotkania były prowadzone według następującego scenariusza:
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Część 1. Otwarcie spotkania (powitanie uczestników, zaprezentowanie celu i planu spotkania
oraz wprowadzenie dotyczące zakresu konsultacji)
Cześć 2. Prezentacja dotycząca najważniejszych elementów projektu GPR i schematu
konsultacji
Cześć 3. Dyskusja i zbieranie uwag
Część 4. Zakończenie spotkania
Spotkania odbywały się w każdym podobszarze rewitalizacji (3 spotkania), w godzinach
popołudniowych, ramy czasowe: godz. 17-20. Podczas dyskusji uczestnicy spotkań zgłaszali
swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące przedstawionego projektu dokumentu. Zestawienie
pytań, uwag, opinii i propozycji zgłaszanych w trakcie spotkań konsultacyjnych znajduje się
w protokołach ze spotkań dołączonych do niniejszego raportu.

Fot. 1-2 Spotkania konsultacyjne

W trakcie konsultacji w formie papierowej i elektronicznej wpłynęły:
― 1 pismo z uwagami, opiniami i propozycjami zmian
― 1 pisemna rezygnacja podmiotu zewnętrznego z wpisania na listę podstawową
przedsięwzięć rewitalizacyjnych
― 1 formularz konsultacyjny wypełniony elektroniczne
― 19 wiadomości e-mail od podmiotów-beneficjentów projektów ujętych w GPR –
z potwierdzeniem lub rezygnacją z uwzględnienia ich projektów w GPR lub dopisania
dodatkowych projektów o charakterze społecznym (nieinwestycyjnych)
Z tej formy konsultacji skorzystały osoby fizyczne i osoby prawne.
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W ramach konsultacji społecznych zgłoszono następujące uwagi/zmiany:
Lp.

Treść opinii, uwag, propozycji zmian

Rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

1

Krajowe Forum Samorządowe Benedykt Partyka:
przeprowadzenie oczyszczenia pięciu stawów na
górnym tarasie na Osowej Górze, monitoring i
oświetlenie, konieczność prac porządkowych przy
szkole, brak ławek i koszy na śmieci.

Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ
teren osiedla Osowa Góra znajduje się poza
obszarem rewitalizacji. Zgłoszone uwagi zostały
przekazane do rozpatrzenia przez stosowne
wydziały Urzędu Miasta Bydgoszczy.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”:
rezygnacja z uczestnictwa w GPR, tj. wniosek o
usunięcie projektów SM „Budowlani”: społecznego
i inwestycyjnego z listy podstawowej przedsięwzięć
rewitalizacyjnych GPR.
Pytania Stowarzyszenia Miłośników Starego
Fordonu:
1. Dlaczego nie został włączony do GPR projekt
remontu
i
przystosowania
do
potrzeb
rewitalizacyjnych zabytkowego spichlerza przy ul.
Patrolowej?

Wniosek uwzględniony – zadania zostały
wykreślone z GPR. W jego miejsce zostały
przeniesione
projekty
z
listy
uzupełniającej/rezerwowej GPR.
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2.Dlaczego nie został ujęty w GPR remont Rynku w
Starym Fordonie?

3. Dlaczego nie zostały do GPR wpisane prace nad
uporządkowaniem i odnowieniem obszaru
fordońskiej mariny, czyli terenu dawnego portu na
Wiśle?

4.Dlaczego w ramach GPR przewidziany jest
jedynie program termomodernizacji 7 budynków w
Starym Fordonie, mimo że diagnoza stanu
budynków miejskich wpisana do GPR jest
katastrofalna?

Odpowiedzi:
Pytanie 1: Spichlerz przy ul. Patrolowej jest już
ujęty w konsultowanym GPR, na liście
projektów uzupełniających – jako projekt do
realizacji na dalszym etapie, po doprecyzowaniu
zadania.
Pytanie 2: Remont Rynku w Starym Fordonie
został ujęty na liście projektów uzupełniających
w GPR – jako projekt do realizacji na dalszym
etapie, po doprecyzowaniu zadania.
Pytanie 3: Obecnie w GPR na liście
podstawowej ujęty jest projekt Rewitalizacja
społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap
I, który zakłada m.in. zagospodarowanie
terenów
zieleni,
utworzenie
miejsc
rekreacyjnych, budowę umocnionego nabrzeża,
ogólnodostępną
strefę
sportową,
pola
rekreacyjne, park przyrodniczy (miejsce
realizacji projektu: bulwary nad Wisłą - Stary
Fordon ul. Promenada na odcinku od ul. Nad
Wisłą do ul Rybaki). Przy wyborze inwestycji na
listę podstawową GPR istotne było ich
przygotowanie techniczne, prawne oraz
możliwość realizacji w określonym terminie i
budżecie. Uporządkowanie i odnowienie
obszaru fordońskiej mariny będzie możliwe na
dalszym etapie, priorytetowa jest realizacja I
etapu Rewitalizacji SF.
Pytanie 4: Wytypowano do współfinansowania
w ramach 6.4.1 RPO WK-P 7 budynków z uwagi
na potrzebę pilnej interwencji, a także możliwe
udostępnienie podwórek na cele społeczne.
Nieujęcie
termomodernizacji
pozostałych
budynków w GPR nie oznacza, że prace tam w
przyszłości nie będą realizowane.
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5.Dlaczego w sferze gospodarczej nie ma ani Pytanie 5: Projekty GPR, które będą realizowane
jednego projektu dla Starego Fordonu?
w ramach 2 Celu rewitalizacji - Wzmocnienie
inicjatywy gospodarczej, są skierowane również
do mieszkańców podobszaru Stary Fordon.
6.Dlaczego nie ma najmniejszego śladu próby Pytanie 6: Poprawa systemu/organizacji
rozwiązania bardzo złego systemu komunikacji komunikacji miejskiej to działania realizowane
Starego Fordonu z Miastem?
przez Miasto równolegle do GPR. W odniesieniu
do projektów GPR, na podkreślenie zasługuje
fakt, że remonty dróg (ul. Promenada)
zaplanowane w Starym Fordonie pochłaniają
całą dostępną alokację środków UE na drogi
lokalne, dedykowaną dla Miasta Bydgoszczy w
ramach rewitalizacji - Poddziałania 6.4.1 RPO
WK-P.
Ponadto,
w
ramach
działań
komplementarnych
nastąpi
remont/
modernizacja ul. Bydgoskiej.
7.Dlaczego poza projektami MOPS Bydgoszcz pn. Pytanie 7: Projekty społeczne będą realizowane
Klucz do lepszego życia oraz Czas seniora nie ma również dla mieszkańców podobszaru Stary
żadnego tzw. projektu miękkiego dla Starego Fordon – np. projekt Pracowni Subsidium pn.
Fordonu?
Kompleksowe wsparcie specjalistyczne dla osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym - podopiecznych MOPS w
Bydgoszczy. Ponadto, w trakcie konsultacji
społecznych projektu GPR wpłynęło 8
propozycji projektów społecznych dla Starego
Fordonu, które zostaną w dokumencie
umieszczone.
8. Jaka jest inicjatywa i koncepcja miasta, jak Pytanie 8: Cele i koncepcja rewitalizacji zostały
opisane
w
projekcie
GPR.
Bydgoszcz poprzez GPR zamierza wziąć szeroko
odpowiedzialność
za
odnowę
obszarów W najbliższych latach 2018-20 w rewitalizację
Starego Fordonu Miasto planuje zainwestować
zdegradowanych, takich jak Stary Fordon?
ok. 50 mln zł. Te środki są uwzględnione w
wieloletniej prognozie finansowej, a projekty
ujęte w GPR.
9. Apel o powstanie Inkubatorów Kultury (projekty 9: Propozycja powstania Inkubatorów Kultury
miejskie), które wprowadzą nowe wzorce będzie rozważana w przyszłości, zwłaszcza po
uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym wyremontowaniu dla tego celu odpowiedniej
infrastruktury (przykłady obiekt dawnej
mieszkańców.
Synagogi z listy podstawowej GPR, spichlerz
przy ul. Patrolowej).
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Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć Wniosek uwzględniony
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn.
Działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej Uzasadnienie: Projekt społeczny,
"Marzenia” - Centrum Integracji Społecznej
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
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5

6

7

8
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Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn. Dawna
apteka „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy, jako
miejsce rewitalizacji społecznej i wspierania grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn.
Centrum Edukacji Muzealnej - przestrzeń
aktywizacji społecznej i uzyskania nowych
kompetencji społecznych
- Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego

Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn. Zajęcia
edukacyjne dla młodzieży. Centrum EdukacyjnoSpołeczne przy ul. Staroszkolnej 10
- III Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn. Rozwój
usług społecznych Centrum Edukacyjno-Społeczne
przy ul. Staroszkolnej 10
- III Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn. Rozwój
postaw
społeczno-obywatelskich.
Centrum
Edukacyjno-Społeczne przy ul. Staroszkolnej 10
- III Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.

Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
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Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć Wniosek uwzględniony
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn. Kultura
od podstaw
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
- III Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
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Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn.
Promocja lokalnego dziedzictwa Starego Fordonu
- Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
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12

13

Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn.
Włączenie społeczne poprzez muzykę
- Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn.
PROGRAM EDUKACYJNO - WARSZTATOWY
- Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
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Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć Wniosek uwzględniony
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn.
REWITALIZACJA SPOŁECZNA
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
-Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
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Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn.
Działania aktywizujące z zakresu pozasystemowych
form edukacyjnych dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji - spektakle i warsztaty
- Teatr Polski
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Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn.
Aktywizacja społeczno – kulturalna dzieci i
młodzieży z obszaru rewitalizacji – warsztaty
teatralne, cykl słuchowisk
-Teatr Polski

Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
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Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć Wniosek uwzględniony
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn.
Przywrócić Wisłę - fordońska łódź drewniana
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
- Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
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Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn. Zajęcia
sportowo - integracyjne dla dzieci
- Fordoński Klub Sportowy Wisła Fordon

Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny, zakłada
realizację wsparcia dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji, a także wpisuje się w cele i kierunki
rewitalizacji wskazane w GPR.
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19

20

21

22

Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn.
Warsztaty integracyjne dla dzieci i ich rodziców z
terenu Starego Fordonu
- Fordoński Klub Sportowy Wisła Fordon

Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn. Zajęcia
pozaformalne - kształcenie dzieci z zakresu nauk
przyrodniczo – geograficznych
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Bydgoszczy

Wpisanie do listy projektów / przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projektu społecznego pn. Nauki
przyrodnicze dla miasta i regionu
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przeniesienie z listy projektów uzupełniających na
listę podstawową projektu społecznego pn.
Kompleksowe działanie społeczne związane z
projektem inwestycyjno-rewitalizacyjnym
dotyczącym budynku przy ul. Dworcowej 19
- Stowarzyszenie Śródmiejskie

Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.
Wniosek uwzględniony
Uzasadnienie: Projekt społeczny,
nieinwestycyjny, zakłada realizację wsparcia dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpisuje się
w cele i kierunki rewitalizacji wskazane w GPR.

Ponadto, Miasto Bydgoszcz, w wyniku spotkań konsultacyjnych, jak również
po przeprowadzonych analizach przedsięwzięć własnych, podjęło decyzję o wprowadzeniu
na listę podstawową GPR następujących projektów społecznych i infrastrukturalnych:
Lp.
1
2
3
4

6

Tytuł projektu
Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze
Nasze podwórko 1
Nasze podwórko 2
Zintegrowany projekt działań społecznych w przestrzeni
miejskiej
Zajęcia edukacyjne w tym przyrodniczo-matematyczne dla
dzieci i młodzieży
Centrum Edukacji i Wiedzy o Mózgu – Młody Zdolny Mózg

7

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku

5

Rodzaj projektu
Projekt społeczny
Projekt społeczny
Projekt społeczny
Projekt społeczny
Projekt społeczny
Projekt
infrastrukturalny
Projekt
infrastrukturalny
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Powyższe projekty infrastrukturalne (poz. 6 i poz. 7) to zadania będące już w trakcie
realizacji, co do których rozstrzygnięto postępowania przetargowe/podpisano umowy
z wykonawcami. W przypadku braku możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych,
będą i tak zrealizowane ze środków budżetu miasta. W żaden sposób nie konkurują o środki
z ujętymi w GPR projektami innych niż Miasto wnioskodawców. O wpisie do GPR
zdecydowało ich silne powiązanie z celami rewitalizacji i synergia z innymi przedsięwzięciami
programu.

W związku z rezygnacją SM „Budowlani" usunięto z listy podstawowej przedsięwzięć
rewitalizacyjnych projekt społeczny pn. Utworzenie klubu młodzieżowego i integracji
międzypokoleniowej w SM "Budowlani" i inwestycyjny pn. Modernizacja budynków przy ul.:
3 Maja 16, Moczyńskiego 1, 3 i 5, Markwarta 10, Park Ludowy 5, Jagiellońska 25,
Zamoyskiego 5 i 14, Niemcewicza 1-3, Paderewskiego 6-8). Decyzją Zespołu Weryfikującego,
pulę uwolnionych środków przesunięto na kolejne projekty z zakresu mieszkalnictwa, które
w projekcie dokumentu umieszczone były na liście uzupełniającej. Tym samym na liście
podstawowej zostały ujęte wszystkie projekty z zakresu mieszkalnictwa, których
wnioskodawcy podtrzymali deklarację udziału w GPR i wyrazili zgodę na wpisanie projektów
na listę podstawową oraz jeden projekt z zakresu użyteczności publicznej. Projekty
przesunięte z listy uzupełniającej do podstawowej:
a) Remont elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z oficyną przy
ul. Nakielskiej 15 wraz zagospodarowaniem podwórka na cele społeczne.
b) Rewitalizacja zdegradowanych okolic Teatru Polskiego i Parku
Kochanowskiego - stworzenie ogródka społecznego przeznaczonego dla osób
starszych mogących realizować swoje pasje związane z pielęgnacją roślin
i kwiatów.
c) Rewitalizacja zdegradowanych okolic ul. Gdańskiej - stworzenie podwórka
otwartego z placem zabaw i piaskownicą dla dzieci.
d) Rewitalizacja zdegradowanych okolic Dworca kolejowego - punkt wsparcia
zatrudnienia - budynek Dworcowa 79.
e) Rewitalizacja zdegradowanych okolic Sienkiewicza/Chrobrego - stworzenie
podwórka otwartego dla miłośników gry w szachy i warcaby.
f) Rewitalizacja zdegradowanych okolic Dworca kolejowego - przywrócenie
użyteczności społecznej nieruchomości przy ul. Unii Lubelskiej 5 poprzez
stworzenie integracyjnego podwórka otwartego dla miłośników gry w szachy
i warcaby i remontu elewacji.
g) Stworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości - Dworcowa 19 – etap I
(projekt został podzielony na dwa etapy – drugi etap został umieszczony na
liście rezerwowej dla projektów głównych).

10

2.1. Inne uwagi i opinie
W trakcie konsultacji społecznych do Urzędu Miasta Bydgoszczy wpłynęły pozytywne opinie
pisemne Bydgoskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy oraz
Uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Bydgoszczy 2023+.
Inne, niepowiązane z zakresem GPR problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie
spotkań, zostały zgłoszone do odpowiednich służb.
Dokonano również zmian redakcyjnych, uspójniono dane, usunięto powtórzenia, wykonano
korektę stylistyczną i edytorską dokumentu.

Załącznik: Protokoły ze spotkań konsultacyjnych
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