
 
 
 

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 452/2016 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji 

Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 przeprowadzonych  

z mieszkańcami 

 

Niniejsze konsultacje zorganizowano na podstawie Zarządzenia Nr 403/2016 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 października 2016 r.  

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji 

Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020” oraz zarządzenia  

nr 425/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10 listopada  

2016 roku zmieniającego Zarządzenie Nr 403/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji 

społecznych projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  

na lata 2016-2020”. 

Za przeprowadzenie niniejszych konsultacji był odpowiedzialny Główny 

specjalista ds. rozwoju gospodarczego w Kancelarii Prezydenta Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego.  

Konsultacje przeprowadzono w terminie 31.10.2016 r. – 22.11.2016 r.  

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który po wypełnieniu można było 

dostarczyć: 

1) w wersji papierowej do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,  

ul. POW 10/16, budynek C, I piętro, pok. 9. 

2) w wersji elektronicznej w formie skanu formularza przesłanego na adres e-mail: 

rozwoj@tomaszow-maz.pl. 

W ramach konsultacji uwagi i propozycje do projektu Programu Rewitalizacji  

za pomocą formularza złożył 1 podmiot (instytucja publiczna). Pomimo, iż konsultacje 

były formalnie adresowane tylko do mieszkańców, złożone uwagi uwzględniono 

pozytywnie ponieważ Powiat Tomaszowski jest jednym z podmiotów, których 

projekty znajdują się na liście pozostałych zadań rewitalizacyjnych. 

 

Podmiot 

uprawniony 
Uwagi /propozycje zmian Opinia Uzasadnienie opinii 

Powiat 

Tomaszowski 

 

Zaproponowano zmianę granic 

podobszaru nr 1 „Śródmieście”, 

w taki sposób, aby objąć nim 

Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych nr 3.  

(działka nr 586, obręb 11).  

pozytywna 

Usytuowanie 

niniejszego 

przedsięwzięcia  

w obszarze 

rewitalizacyjnym  

da możliwość 

uzyskania funduszy. 

 Powiat 

Tomaszowski 

Część IV. 4. Partnerstwo i 

partycypacja społeczna str. 50 

Zgłoszona uwaga dotyczy 

zmiany treści programu w części 

dotyczącej informacji o 

podmiotach partnerskich 

pozytywna 

Słusznie wskazano,  

iż projekt  był 

opracowany przez 

Powiat Tomaszowski 

samodzielnie, a 

wymienione podmioty 

mailto:rozwoj@tomaszow-maz.pl


tworzących projekt pt. „Rozwój 

potencjału społeczno-

gospodarczego obszaru 

rewitalizowanego  

przy ul. Farbiarskiej  

w Tomaszowie Mazowieckim 

poprzez utworzenie Centrum 

Animacji Społecznej”.  

są interesariuszami. 

Powiat 

Tomaszowski 

Część IV. 5.2. Szacunkowe 

ramy finansowe dla pozostałych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Str. 52  

Obecny zapis: Szacunkowa 

wartość projektu nr 2: 10 350 

000,00 

Proponowana zmiana:  

Szacunkowa wartość projektu: 

20 000 000,00  

pozytywna 

Zmiana szacunkowych 

kosztów wynika z 

opracowania 

szczegółów programu 

funkcjonalno-

użytkowego. Powyższe 

zmiany zostaną 

również ujęte w karcie 

projektu. 

 

W ramach konsultacji zorganizowano również debatę publiczną w dniu 

15.11.2016 r. oraz spotkanie konsultacyjne w dniu 21.11.2016 r. Podczas debaty 

zgłoszono uwagę, dotyczącą niewystarczającej liczby działań społecznych  

w projektach rewitalizacyjnych. Chcąc wzbogacić ten obszar przedłożono propozycję 

realizacji projektu bezpośrednio adresowanego do mieszkańców miasta 

i niwelującego  kwestie problemowe, zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej, 

środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Projekt uznano za zasadny i tym 

samym zostanie uwzględniony na liście pozostałych zadań rewitalizacyjnych. 


