Raport z konsultacji społecznych
projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Puławy do roku
2020 z perspektywą do 2030 roku
22 listopada – 6 grudnia 2016 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedmiot konsultacji społecznych
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
Konsultacje społeczne stanowiły ostatni etap opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Puławy. Celem ich przeprowadzenia było zaprezentowanie projektu dokumentu oraz
zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i opinii.
Realizacja konsultacji stanowi jeden z elementów partycypacji społecznej. Konsultacje społeczne
stwarzają możliwość wypowiedzenia się przez interesariuszy rewitalizacji oraz udziału
interesariuszy w przygotowaniu dokumentu, na podstawie którego w kolejnych latach
realizowane będą działania naprawcze.

Opis przebiegu i form konsultacji
Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 6 grudnia
2016 r. w formie:


debaty publicznej z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającej omówienie
projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy oraz
wyrażenie opinii i uwag; debata publiczna odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta Puławy w dniu 29 listopada 2016 r. w godz. 16:00-18:00;



zbierania uwag i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego; uwagi można było zgłaszać drogą elektroniczną na
adres

projekty@um.pulawy.pl,

drogą

korespondencyjną

oraz

bezpośrednio

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy w terminie od 22 listopada 2016 r. do
6 grudnia 2016 r.
Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do
2030 r.”, materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny były dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Puławy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy
oraz w Wydziale Rozwoju Miasta Puławy (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu.

Sposoby informowania o konsultacjach społecznych
O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą one prowadzone,
powiadomiono w sposób zapewniający udział w nich możliwie szerokiego grona interesariuszy
poprzez Ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszenie na
portalu internetowym Urzędu Miasta Puławy, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz publikację spotu
reklamowego.
W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Puławy wpłynęły 3 formularze z opiniami
i uwagami. Otrzymane sugestie i propozycje zostały przeanalizowane przez zespół
opracowujący dokument i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione. Zestawienie
zgromadzonych uwag zaprezentowano w dalszej części opracowania.
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Zestawienie opinii, propozycji i uwag zgłoszonych przez
interesariuszy rewitalizacji wraz z uzasadnieniem oraz analiza
i sposób ich uwzględnienia
1. Opinie i uwagi zebrane podczas debaty publicznej z interesariuszami
rewitalizacji w dniu 29 listopada 2016 r.
Debata publiczna z interesariuszami rewitalizacji odbyła się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz.
16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy. Wzięli w niej udział przedstawiciele Władz
Miasta, Rady Miasta, członkowie zespołu koordynacyjnego ds. programu rewitalizacji,
pracownicy Urzędu Miasta, przedstawiciele podmiotów publicznych oraz interesariusze
rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.
Na wstępie powitano wszystkich zebranych i podziękowano za przybycie. Spotkanie rozpoczęto
od ogólnego wprowadzenia w problematykę rewitalizacji Miasta Puławy i przedstawienia celu
przeprowadzenia debaty publicznej.
Następnie przystąpiono do omówienia poszczególnych etapów opracowania programu
rewitalizacji i najistotniejszych elementów dokumentu. Zaprezentowano metodykę wyznaczenia
obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz wskazano lokalizację obszarów
rewitalizacji na mapie miasta. Przedstawiono wizję stanu obszarów po przeprowadzeniu
rewitalizacji, cel główny oraz cele szczegółowe, a także planowane podstawowe i pozostałe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z opisem metodyki wyboru projektów wiodących.
Materiał pomocniczy stanowiła wyświetlana podczas spotkania prezentacja multimedialna,
która po konsultacjach została przekazana zainteresowanym uczestnikom.
Po zaprezentowaniu i omówieniu projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, nastąpiła
dyskusja, która dotyczyła przede wszystkim kwestii finansowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Następnie uczestnicy wyrazili opinie i uwagi do dokumentu, które
skoncentrowały dyskusję wokół kwestii metodyki wyznaczania obszarów zdegradowanych
i obszarów rewitalizacji, wyboru wskaźników wykorzystanych do przeprowadzenia delimitacji,
jak również sposobu przeprowadzenia badań społecznych realizowanych na potrzeby
opracowania dokumentu. Uczestnicy spotkania zadeklarowali, że swoje uwagi zgłoszą także za
pomocą formularzy konsultacyjnych.
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2. Opinie i uwagi zgłoszone za pomocą formularzy konsultacyjnych w okresie 22 listopada 2016 r. – 6 grudnia 2016 r.

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę,
opinię

Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane
są uwagi i/lub
numer strony i
numer wiersza od
góry w projekcie
dokumentu
Kompleksowa
rewitalizacja osady
pałacowo-parkowej w
Puławach - dźwignią
do jej rozwoju
gospodarczego oraz
aktywizacji i integracji
różnych grup
społecznych str. 168

1

Joanna
NowackaZaborska

str. 168

Treść uwagi/opinii oraz
proponowane nowe brzmienie zapisu

w zdaniu:
- remont Konserwatorski Altany Chińskiej,
Bramy Rzymskiej i mostku arkadowego (…)
dopisać:
z zastosowaniem powłoki zabezpieczającej
przed graffiti - wraz z monitoringiem
i oświetleniem,
Zmiana zdania: ”remont dziedzińca
wstępnego przy murze oporowym”
na zdanie – remont muru oporowego na
dziedzińcu przednim
Przy punkcie „prace pielęgnacyjne w parku”
dopisać:

str. 168

(np. karczowanie samosiewów, cięcia
drzewostanu, karczowanie pozostałości po
wykrotach)
dopisać dwa punkty:
- wykonanie dokumentacji projektowej do

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Propozycja
uwzględniona lub
nieuwzględniona

Stanowisko zespołu
opracowującego dokument

Propozycja
uwzględniona

Wnioskowane zmiany zostaną
wprowadzone.

Mylne wskazanie
pracy do
wykonania

Propozycja
uwzględniona

Wnioskowane zmiany zostaną
wprowadzone.

Oczywiste pozycje
do wykonania,
ewidentnie
schowały się
w trakcie
wpisywania
w sztywne linijki
formularza.

Propozycja
uwzględniona

Wnioskowane zmiany zostaną
wprowadzone.

Dopisanie
informacji o
koniecznym
zabezpieczeniu
przed wandalami
mażącymi po
murach.
Dodatkowe koszty
nieuwzględnione

nasadzeń roślin ozdobnych na terenie osady
pałacowo-parkowej, realizacja tych
nasadzeń poprzez zakup wskazanych
w projekcie roślin.

Dodatkowe koszty
nieuwzględnione

- przygotowanie dokumentacji wskazującej
konieczne wycinki w istniejącym
drzewostanie parkowym, realizacja wycinki
drzew z karczowaniem pozostałości
i przygotowaniem terenu do nasadzeń.

str. 166

W punkcie remont opuszczonej szklarni
i palmiarni dopisać „remont i adaptacja do
nowych funkcji” szklarni i palmiarni.
Struktura przestrzenna od strony 22 do
strony 33 są to informacje z zakresu
fizjografii (użytkowanie gruntów, zabytki,
obszary ekologiczne itd.) luźno związane
z przedmiotem.

2

1

Mariusz
Fotyma

2. Diagnoza
2.2 1. Sfera
przestrzenna

Infrastruktura techniczna od strony 34 do
strony39 są to użyteczne informacje o
infrastrukturze drogowej, energetycznej,
zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania
ścieków. Wszystko ma charakter opisowy,
bez głębszej analizy, chociaż uwidoczniono
tu obszary bardzo zadawalające jak dodatni
bilans energetyczny (ale oparty wyłącznie na
nieodnawialnych źródłach energii),
nadwyżkę mocy przerobowej oczyszczalni
ścieków, dobre zaopatrzenie w wodę pitną
(nie wyeksponowano niestety jej znakomitej
jakości). Identyfikacja problemów w tej
sferze jest bardzo ogólna i schematyczna.

Innego typu praca
niż przy
klasycznym
remoncie

-

-

Propozycja
uwzględniona

Wnioskowane zmiany zostaną
wprowadzone.

Uwaga ogólna, brak
propozycji zmian

Wskazane treści, mimo iż nie są
bezpośrednio związane
z przedmiotem opracowania,
pozwalają przedstawić ogólną
sytuację przestrzenno-społecznogospodarczą miasta.

Uwaga ogólna, brak
propozycji zmian

Zawarte w diagnozie treści
stanowić miały ogólną prezentację
sytuacji w mieście w określonych
sferach, głębsze analizy nie są
oczekiwane zgodnie z Wytycznymi
w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata
2014-20201, w oparciu o które
opracowywany był dokument LPR.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016).
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2.2.2. Sfera
gospodarcza

Działalność gospodarcza od strony 39 do
strony 46. Z przedstawionych danych
wynika, że działalność gospodarcza opiera
się na dużej liczbie małych podmiotów
zatrudniających do 10 osób (ponad 95%),
tylko 7 firm zatrudnia ponad 250 osób, a 2
ponad 1000. Puławy wyróżniają się jeszcze
stosunkowo dużą, ale ostatnio spadającą
aktywnością mierzoną liczbą nowo
powstających podmiotów gospodarczych.
Puławy posiadają dosyć rozbudowana bazę
hotelowo-noclegowo dysponującą niemal
tysiącem miejsc noclegowych, ale ich
obłożenie jest bardzo niewielkie i wynosi ok.
40 osób rocznie na 1 miejsce noclegowe,
w tym tylko ok. 2,5 osoby turysty
zagranicznego.

-

Uwaga ogólna, brak
propozycji zmian

-

Struktura zatrudnienia od strony 46 do
strony 49. Wskaźnik zatrudnienia na 1000
mieszkańców kształtuje się bardzo
korzystnie i wynosi ok. 350 osób, co jest
wartością znacznie wyższą od średniej
krajowej.

-

Uwaga ogólna, brak
propozycji zmian

-

Ośrodki naukowo - badawcze od strony 49
do strony 50. Na terenie Puław funkcjonuje 5
ośrodków naukowo-badawczych i jedna filia
UMCS. Trzy z tych ośrodków dysponują bazą
badawczą o standardzie nieustępującym
europejskiemu, a nawet światowemu.
W opracowaniu brak wzmianki o Puławskim
Parku Naukowo-Technologicznym.

-

Propozycja
uwzględniona

Opis zostanie uzupełniony
o informacje na temat Puławskiego
Parku Naukowo-Technologicznego.
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2.2.3 Sfera społeczna

Sytuacja demograficzna od strony 50 do
strony 59. Liczba ludności Puław, na
przestrzeni ostatniego 10-lecia pozostaje
praktycznie stała i wynosi ok. 49 000.
Struktura wiekowa i genderowa jest
niekorzystna i wykazuje stałe pogorszenie.
Przy 3-4 procentowej przewadze kobiet
osoby młode w wieku szkolnym stanowią
niespełna 19 %, a osoby w wieku ponad 59
lat ,a więc bliskim wiekowi emerytalnemu
niemal 28 %. Osoby w wieku ponad 80 lat
stanowią już ok. 3,6 % i dział ich szybko
wzrasta. Jest to typowa piramida
regresywna, przy czym w grupie powyżej 59
lat systematycznie wzrasta udział kobiet. Na
100 osób w wieku produkcyjnym przypada
już 70 osób w wieku nieprodukcyjnym, przy
czym udział osób wchodzących na rynek
pracy systematycznie maleje w stosunku do
liczby osób rynek ten opuszczających.
Przyrost naturalny liczby ludności jest od
kilku lat ujemny, i równie ujemne jest saldo
migracji. Stopa bezrobocia wynosi obecnie
poniżej 7% i wykazuje tendencję spadkową,
ale duża liczba osób wymaga z różnych
względów pomocy społecznej. Rozdział ten
jest bardzo dobrze udokumentowany.

-

Uwaga ogólna, brak
propozycji zmian

Infrastruktura społeczna od strony 59 do
strony 62. Liczba placówek oświatowych na
terenie Puław jest bardzo duża i obejmuje 12
przedszkoli, 8 szkół podstawowych (tym
jedna społeczna), 8 gimnazjów (w tym 4 nie
publiczne), 8 liceów (w tym 3 nie publiczne),
9 Zespołów Szkół, filie UMCS i Kolegium
Językowe. Warto podkreślić, że większość
gimnazjów dysponuje odrębnymi

-

Propozycja
uwzględniona
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Wykaz infrastruktury sportowej
uzupełniono o Marinę Puławy.

budynkami. W zakresie ochrony zdrowia
Puławy dysponują szpitalem oraz 42
placówkami podstawowej opieki
zdrowotnej. Działalność kulturalną
prowadza Puławski Ośrodek Kultury
i Biblioteka Miejska oraz 2 Muzea, obydwa
pod wezwaniem „ Czartoryskich". Bogata jest
oferta sportowo turystyczna obejmująca
Halę Sportową i Stadion Sportowy, oraz 5
kortów tenisowych i wypożyczalnie sprzętu
sportowego i rowerów. Nie wymieniono
w zestawieniu Mariny z wypożyczalnią
sprzętu wodnego. Infrastruktura społeczna
wydaje się bardzo bogata, a nawet
imponująca. Na terenie Puław działa
również kilkadziesiąt organizacji
społecznych, z zakresu, kultury, sportu
i opieki zdrowotnej oraz społecznej.

2.2.4 Sfera
mieszkaniowa strona
65 do strony 67

Sytuacja mieszkaniowa w jest ogólnie dobra,
na co wskazuje liczba 400 mieszkań na 1000
mieszkańców i bardzo dobre techniczne
wyposażenie ponad 90% mieszkań. Wiele
budynków mieszkalnych zostało wprawdzie
wybudowanych w latach 80tych, ale
większość z nich uległa rewitalizacji
w ostatnim 10-leciu.

-

Uwaga ogólna, brak
propozycji zmian

-

2.2.5. Analiza SWOT
str. 62-68

Analiza ta stanowi dobrze wykonane
i bardzo w tym miejscu potrzebne
podsumowanie stanu, w jakim znajdują się
obecnie Puławy. Wydaje się, ze wszystkie
części analizy SWOT zostały dobrze
wypunktowane. Wyrazy uznania dla Autora
tej części opracowania.

-

Uwaga ogólna, brak
propozycji zmian

-

2.3 Diagnoza
czynników i zjawisk

Analizy czynników negatywnych dokonano
w oparciu o 8 wybranych wskaźników (str.

-

Uwaga ogólna, brak
propozycji zmian
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Analiza wskaźnikowa została
przeprowadzona w oparciu

kryzysowych oraz
skala i charakter
potrzeb
rewitalizacyjnych str.
68 - 89

3 Delimitacja
obszarów
zdegradowanych i
obszarów
rewitalizacji, str. 89 do
strony 124

68) w ujęciu wydzielonych obszarów miasta.
Wybór tych wskaźników wydaje się dosyć
arbitralny jak również wyjaśnienia wymaga
sens dokonywania analizy tych czynników
dla równie arbitralnie wyróżnionych
obszarów miasta. Jedynie uzasadnienie
można znaleźć dla specyficznego obszaru
Wólki Profeckiej, gdzie wszystkie wybrane
wskaźniki wykazują ujemne odchylenie od
średnich wartości dla miasta.
Przyporządkowanie wskaźników do
określonych obszarów wydaje się
przypadkowe, a obszar miasta zbyt mały,
aby analiza taka miała sens. Ponadto wiele
wskaźników jest ze sobą skorelowanych,
a dla przykładu wskaźniki należące do grupy
„bezpieczeństwo" wynikają po prostu
z rejestrów policji.

Ta część opracowania stanowi przecież
w dużym stopniu powtórzenie części
poprzednich, a szczególnie części 2.3
z nadmiernym moim zdaniem
uszczegółowieniem. Wiele problemów i dalej
zamierzeń rewitalizacyjnych wymienionych
w obszarach Ado E jest wspólna dla tych
obszarów i trudno sobie wyobrazić działanie
w jednym z nich bez wpływu na pozostałe.
Nie kwestionuję wartości tej części
opracowania i nawet podziwiam włożony tu
ogrom pracy związany również
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o zalecenia zawarte w Wytycznych.
Należało wykazać obszary miasta,
na których obserwuje się
koncentrację negatywnych zjawisk
społecznych oraz gospodarczych,
środowiskowych, przestrzennofunkcjonalnych i technicznych.
Wobec tego analiza nasilenia
negatywnych zjawisk
przeprowadzona została dla
poszczególnych ulic, co pozwoliło
stwierdzić, iż negatywne zjawiska
koncentrują się w określonych
obszarach miasta. Na podstawie
zgromadzonych danych miasto
podzielono następnie na 19
rejonów, spośród których
wyłoniono 5 obszarów
charakteryzujących się szczególnie
niekorzystną sytuacją, które mają
ponadto istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego. Obszary te
uznane zostały za obszary
rewitalizacji.

-

Uwaga ogólna, brak
propozycji zmian

Spojrzenie na Puławy jako całość
możliwe jest w przypadku tego
typu opracowań, jak np. Strategia
Rozwoju Miasta. Istotą nowego
podejścia do rewitalizacji jest
koncentracja działań, wysiłków
i środków na tych fragmentach
miasta, które charakteryzują się
szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk.

z koniecznością delimitacji i danych
statystycznych, ale bardziej sobie cenię
spojrzenie na Puławy jako całość, niejako
„z góry".

4 Raport z badania
ankietowego
przeprowadzonego w
obszarach rewitalizacji
str. 124 do strony 142

Teoretycznie badania ankietowe są cenne
pod warunkiem doboru właściwej próby
ankietowanych oraz poprawnych
i jednoznacznie sformułowanych pytań. Do
obydwu tych zagadnień mam określone
zastrzeżenia. Próba była zbyt mała
obejmując zaledwie 400 mieszkańców ze
skoncentrowaniem w obszarach A i C
(łącznie ponad 80%). W pozostałych 3
obszarach ankietowano zatem w sumie ok.
80 osób!. Pytania nie zostały uwidocznione
w tym opracowaniu i trudno się do nich
odnieść, ale wydaje się, ze nie były one
kompatybilne z 8 wskaźnikami
wymienionymi w części 2.3. W jaki sposób
uzyskano dane dotyczące kilkudziesięciu
zjawisk negatywnych (pogrupowanych w 4
obszarach) na podstawie 14 pytań
zasadniczych i 5 pytań „metryczkowych"?
O ile wyniki ankiety w odniesieniu do całych
Puław mogą mieć określoną wartość o tyle
uszczegółowianie ich do wybranych
obszarów obarczone jest dużą niepewnością.
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-

Uwaga ogólna, brak
propozycji zmian

Badania zostały przeprowadzone
na właściwe dobranej próbie.
Liczebności w próbie odpowiadały
strukturze badanej zbiorowości
pod względem płci, wieku oraz
miejsca zamieszkania (obszar).
Odsetek mieszkańców
przebadanych na poszczególnych
obszarach odpowiadał udziałowi
mieszkańców tego obszaru
w ogólnej liczbie mieszkańców
terenów przeznaczonych do
rewitalizacji. Udział mieszkańców
obszarów A i C w próbie jest
proporcjonalny do liczebności tych
obszarów (obszary A i C
zamieszkuje aż 81,5%
mieszkańców wszystkich terenów
przeznaczonych do rewitalizacji).
Dokładne treści pytań stanowią
nazwy wykresów i tabel
prezentujących wyniki badań, bądź
zostały wprost wskazane
w raporcie. Pytania zadane
respondentom odnosiły się
w sposób bezpośredni do
zagadnień zawartych w analizie
wskaźnikowej (problemy
o charakterze społecznym,
gospodarczym,
architektonicznym/przestrzennym
oraz infrastrukturalnym), ale

również wykraczały poza tematykę
problemów, co było zamierzone
i zgodne z opracowaną wcześniej
koncepcją badań społecznych.
Badania nie miały na celu
uzyskania danych do analizy
wskaźnikowej, gdyż ta opierała się
na wcześniej zgromadzonych
danych statystycznych,
przeprowadzone badania
społeczne stanowiły uzupełnienie
dla opracowanych analiz
i stanowiły element partycypacji
społecznej procesu rewitalizacji.
Badanie mieszkańców całych Puław
byłoby bezzasadne, gdyż analizy
dotyczyły wyłącznie
wytypowanych obszarów
rewitalizacji (mieszkańcy obszarów
rewitalizacji są głównymi
interesariuszami procesu).
- wykreowanie wyraźnego centrum, które
nadałoby kluczowej przestrzeni miasta
wyraziste, nowoczesne oblicze, oraz
zainicjowałoby powstanie dzielnicy
śródmiejskiej,
Proponowanie
kierunki zmian (str.
11)

- stworzenie zespołu rekreacyjno kulturalnego w oparciu o istniejący Zespół
Pałacowo -Parkowy,
- nadanie ulicom: Czartoryskich, Centralnej,
Piłsudskiego i Al. Partyzantów oraz części
Lubelskiej charakteru reprezentacyjnych ulic
miejskich,
- aktywna ochrona środowiska
przyrodniczego i kulturowego wiążąca się
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-

Uwaga ogólna, brak
propozycji zmian

Wskazany fragment odnosi się do
planowanych kierunków zmian
zawartych w Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miasta Puławy, co nie
stanowi przedmiotu konsultacji
społecznych. Odwołanie do ww.
dokumentu w Lokalnym Programie
Rewitalizacji miało wykazać
powiązanie dokumentu LPR
z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi gminy i regionu.

z ich ekonomicznym wykorzystaniem,
- uporządkowanie i rozwój zasobów
mieszkaniowych poprzez rewaloryzację
zespołów mieszkaniowych Wólki Profeckiej
oraz Włostowic.
Nie uwzględniono w programie:

1.

1.
Zagospodarowania „odłogu"
pomiędzy ulicami Filtrowa i Fieldorfa-Nila,
wraz z rewitalizacją ulicy Filtrowej;

2.
3.

2.
Zagospodarowanie obszaru
przylegającego do kompleksu hotelowego „3
Korony" i połączenie bulwaru nad Wisłą na
brakującym odcinku;
3.
Doprowadzenie do likwidacji
„złomowiska" w kanale prowadzącym do
Mariny i udostępnienie kanału dla rekreacji
wodnej;

4.
5.
-

Propozycje
nieuwzględnione

W pracach zespołu
brali udział
przedstawiciele
powiatu

Propozycja
uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokument zostanie
uzupełniony o wnioskowane treści.

4.
Zagospodarowanie placu
w centrum Puław (pozostałość po dawnym
targowisku);
5.
Rewitalizacja ulicy Głębokiej wraz
z zagospodarowaniem skarpy przy
bibliotece miejskiej.

3

Powiat
Puławski,
Starostwo
Powiatowe
w Puławach,
Wydział
Rozwoju
i Inwestycji

Str. 5 skład Zespołu
Koordynacyjnego ds.
Programu
Rewitalizacji

Proszę o dopisanie przedstawicieli powiatu
puławskiego

Teren znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.
Teren znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.
Teren znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.
Teren znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.
Zgłoszone
przedsięwzięcie dotyczące
ul. Głębokiej dotyczy
rewitalizacji ciągu
pieszego, przedsięwzięcie
dotyczące
zagospodarowania skarpy
przy bibliotece miejskiej
nie zostało wskazane na
etapie zgłaszania
przedsięwzięć, dlatego też
nie znalazło się w
programie rewitalizacji.

Str. 60 i 61 Nazwy
szkół i placówek

Nazwy szkół i placówek nie są kompletne,
proszę dodać „w Puławach”- uwaga ogólna

W dokumencie
powinny być pełne
nazwy

Propozycja
uwzględniona

Uwaga zasadna. Dane zostaną
zaktualizowane.

Str. 61, 16 i 25 wiersz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W dokumencie

Propozycja

Uwaga zasadna. Dane zostaną
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Zespół Specjalnych
Ośrodków SzkolnoWychowawczych, ul.
Jaworowa 3, zła nazwa

w Puławach, ul. Jaworowa 3, proszę
o usunięcie z wykazu Zespołów Szkół
i prawidłowe zapisanie w pkt. 8

powinny być
aktualne dane

uwzględniona

zaktualizowane.

Str. 61 wiersz 26
Zespół Placówek
OpiekuńczoWychowawczych, ul.
Partyzantów 28, - zła
nazwa

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
w Puławach, ul. Partyzantów 28

W dokumencie
powinny być
aktualne dane

Propozycja
uwzględniona

Uwaga zasadna. Dane zostaną
zaktualizowane.

Str. 61 28 wiersz:
Regionalne Centrum
Kształcenia
Ustawicznego, ul.
Wojska Polskiego 7, zły adres i niepełna
nazwa

Regionalne Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Puławach, ul. Norwida 8a

W dokumencie
powinny być
aktualne dane

Propozycja
uwzględniona

Uwaga zasadna. Dane zostaną
zaktualizowane.

Str. 61, wiersz 31
Prywatne Policealne
Studium Zawodowe
Info – Tech, ul. Wojska
Polskiego 7 – szkoła
nie istnieje

Proszę o usunięcie - szkoła została
zlikwidowana

W dokumencie
powinny być
aktualne dane

Propozycja
uwzględniona

Uwaga zasadna. Dane zostaną
zaktualizowane.

Str. 61, 34 wiersz
Powiatowe Centrum
Doskonalenia
Zawodowego
Nauczycieli, Al.
Królewska 3, niepełna
nazwa i zły adres

Powiatowe Centrum Doskonalenia
Zawodowego Nauczycieli w Puławach, ul. 6
Sierpnia 5

W dokumencie
powinny być
aktualne dane

Propozycja
uwzględniona

Uwaga zasadna. Dane zostaną
zaktualizowane.

Str. 61, 35 wiersz:
Centrum Kształcenia
Praktycznego w
Puławach, ul. Wojska

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Puławach, ul. Sieroszewskiego 1

W dokumencie
powinny być
aktualne dane

Propozycja
uwzględniona

Uwaga zasadna. Dane zostaną
zaktualizowane.
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Polskiego 7 – błędna
nazwa oraz adres
Str. 101 „W jego
granicach znajduje się
szereg istotnych
obiektów i instytucji
publicznych, takich
jak:…”

W granicach obszaru A znajduje się również
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Puławach – proszę o dodanie

Jest to istotne
uzupełnienie
informacji
o obszarze

Propozycja
uwzględniona

Informacja zostanie dodana.

Str. 119 „W granicach
obszaru zlokalizowane
są także:…”

W granicach obszaru E znajduje się również
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Puławach – proszę o dopisanie

Jest to istotne
uzupełnienie
informacji
o obszarze

Propozycja
uwzględniona

Informacja zostanie dodana.

Str. 120 – Mapa
obszaru E

Na mapie jest Lubelskie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli zamiast
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Puławach

Mapa powinna
zawierać aktualne
informacje

Propozycja
uwzględniona

Mapa zostanie zaktualizowana.

Przedsięwzięcie
oddziaływuje
kompleksowo na
obszar
rewitalizowany,
w tym
oddziaływuje na
sferę gospodarczą
i ograniczenie
bezrobocia,
ponieważ ujęte
w nim są działania
m.in. w Zespole
Szkół
Technicznych,
Regionalnym
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego oraz

Propozycja
uwzględniona

Wnioskowane zmiany zostaną
wprowadzone.

Str. 149 Tabela 46. Pkt
4 Projekt
„Kompleksowa
rewitalizacja terenów
zdegradowanych
poprzez …..”

Kompleksowa rewitalizacja terenów
zdegradowanych poprzez aktywizację
społeczną obszaru A oraz podniesienie
spójności funkcjonalnej placówek
publicznych Powiatu Puławskiego” powinna
otrzymać punkty również w kolumnie 3 i 4
ponieważ skupia się także na „Tworzeniu
warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej” oraz Ograniczaniu
długotrwałego bezrobocia”
Po wprowadzeniu proponowanej zmiany
prosimy o uznanie przedsięwzięcia, jako
wiodące dla obszaru i odpowiednio
uwzględnienie tego na stronie 170.
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Centrum
Kształcenia
Zawodowego
Str. 170 Regionalne
Centrum Kształcenia
Zawodowego w
Puławach – zła nazwa
Str. 171 Spełnienie
aspektów rewitalizacji
przez projekt

Uwaga ogólna

Regionalne Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Puławach

Proszę o zaznaczenie sfery gospodarczej

Proszę o wpisywanie pełnych nazw m.in.
szkół i placówek oświatowych na str. 60-61
prawie wszędzie brakuje „w Puławach”
Proszę o sprawdzenie nazw jednostek i ich
adresów w całym dokumencie.
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W dokumencie
powinna być
prawidłowa nazwa

Propozycja
uwzględniona

Uwaga zasadna. Dane zostaną
zaktualizowane.

Projekt spełnia
aspekty
rewitalizacji
w sferze
gospodarczej

Propozycja
uwzględniona

Wnioskowane zmiany zostaną
wprowadzone.

-

Propozycja
uwzględniona

Wnioskowane zmiany zostaną
wprowadzone.

