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1. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529, 1566), przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków
do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie, stanowią zadania własne gminy.
Ustawa dokonuje regulacji prawnych zagadnień związanych z przygotowaniem
i prowadzeniem skutecznej rewitalizacji, w myśl której stanowi ona proces wyprowadzania
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.
Miasto Biała Podlaska rozpoczęło prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji,
które zakończono poprzez podjęcie uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta
Biała Podlaska na lata 2016-2025.
W celu zmiany i uzupełnienia odpowiednich zapisów, dotyczących przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, zdecydowano się na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji miasta
Biała Podlaska na lata 2016-2025.
Tym samym zgodnie z art. 23 pkt 1 i 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji rozpoczęto
konsultacje społeczne mające na celu poinformowanie interesariuszy o zmianach dokumentu
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Jednocześnie
zdecydowano

się

również

na

nabór

nowych

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych,

odpowiadających na zdiagnozowane problemy w obszarze rewitalizacji. Dzięki czemu
oczekiwanym efektem są kompleksowe i dobrze zaplanowane działania rewitalizacyjne,
prowadzące do trwałego wyprowadzenia obszarów ze stanu kryzysowego.
Celem niniejszego raportu z konsultacji społecznych jest dostarczenie kompleksowej
informacji z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca
2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata
2016-2025, w tym podanie informacji o czasie i miejscu ich przeprowadzenia oraz
odniesienie się do zgłoszonych uwag.
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1.1. Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 2-9 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz art. 23 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529, 1566) przeprowadzono konsultacje
społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska po jego
aktualizacji.
Na podstawie art. 6 ust 7 ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu każdej
z form konsultacji społecznych opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg,
zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu,
a w przypadku formy, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz
z odniesieniem się do nich.

1.2. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie
zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.
Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom rewitalizacji ww. projektu
oraz zebranie opinii, propozycji, uwag, który stanowić będzie podstawowe narzędzie
prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy
ze społecznością lokalną.

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli interesariusze rewitalizacji:
1) mieszkańcy

obszaru

rewitalizacji

oraz

właściciele,

użytkownicy

wieczyści

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa
budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt.1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą,
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4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
6) organy władzy publicznej,
7) podmioty inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.

1.4. Termin konsultacji
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany
uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025,
przeprowadzono w terminie od dnia 26 sierpnia 2017 r. do dnia 24 września 2017 r.

1.5. Forma i tryb konsultacji
Konsultacje społeczne projektu uchwały przeprowadzono w następujących formach:
1) spotkania otwartego, ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, które
odbyło się w dniu 22.09.2017 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, sala nr 102 (I piętro),
2) zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji.
3) zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej lub elektronicznej
na formularzu konsultacyjnym.
Uwagi i opinie można było składać:
1) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,
2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt
uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji”,
3) bezpośrednio (osobiście) do Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 8 (kancelaria ogólna) – w postaci
papierowej, bądź w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) - ustnie, w godzinach pracy
urzędu.
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Informacje o konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała
Podlaska zamieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji tj. 18 sierpnia 2017 r.
zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji (art. 6 ust. 2):
1) w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Biała Podlaska,
2) na

stronie

internetowej

poświęconej

rewitalizacji

miasta

Biała

Podlaska

www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl,
3) w sposób zwyczajowo przyjęty - treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie

informacyjnej w Urzędu Miasta Biała Podlaska.
Materiały do przeprowadzenia konsultacji:
1) projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany uchwały
nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025,
2) projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025
po jego aktualizacji,
3) formularz zgłaszania uwag
dostępne były:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Biała Podlaska,
2)

na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji miasta Biała Podlaska
www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl,

3) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała
Podlaska, w punkcie obsługi klienta (sala obsługi), w godzinach pracy urzędu.
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2. Przebieg konsultacji społecznych
W procesie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy miasta Biała
Podlaska na lata 2016-2025 zdecydowano się na szeroki proces uspołecznienia oraz włączenia
i zaangażowania mieszkańców miasta Biała Podlaska.

2.1. Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie konsultacyjne, otwarte dla mieszkańców miasta i zainteresowanych
podmiotów odbyło się dniu 22.09.2017 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, sala nr 102 na I piętrze. Celem spotkania było
przedstawienie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji po jego aktualizacji wraz ze
zmienionymi w nim przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Na spotkanie przybyło 7 osób,
które nie zgłosiły żadnych uwag ustnych, zgłoszono dwie uwagi pisemne do w/w projektu.

2.2. Zestawienie zgłoszonych uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 po jego aktualizacji
Łącznie zgłoszonych zostało 7 uwag w formie opinii i propozycji, wszystkie pisemne
na odpowiednim formularzu, które przedstawiają uwagi ogólne do dokumentu oraz
propozycja jednego nowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. W poniższej tabeli
przedstawiono ich treść oraz odniesienie się do poszczególnych uwag/opinii/propozycji.
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Tabela 1. Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 po jego
aktualizacji
Lp.
1.

Osoba/instytucja
zgłaszająca uwagę
Klaudia i Piotr
Chazan

Treść uwagi/opinii/propozycji

Forma zgłoszenia
uwagi

Zgłoszenie w wersji
1) Potrzeba powstania Rodzinnego domu dziecka.
papierowej
Od roku 2014 zajmujemy się rodzicielstwem zastępczym. Jesteśmy rodzicami
piątki wspaniałych chłopców. Cieszymy się, że możemy dać im ciepły dom
i tym samym wzór prawdziwej rodziny. Od momentu przyjęcia dzieci czynnie
uczestniczymy w różnego rodzaju szkoleniach oraz warsztatach by móc stać się
lepszymi rodzicami i świadomie odpowiadać na potrzeby powierzonych nam
dzieci. Na terenie miasta Biała Podlaska nie funkcjonuje Rodzinny Dom
Dziecka, który w razie potrzeby mógłby zabezpieczyć wielodzietne rodzeństwo
lub większą ilość dzieci.
Wierzymy, że dzieci, które otaczamy całodobową opieką, troszcząc się
o zaspokojenia ich potrzeb, przede wszystkim potrzeby miłości, akceptacji,
bezpieczeństwa, w przyszłości osiągną pełną samodzielność, zdobędą zawód,
będą zdolne założyć zdrowe, prawidłowo funkcjonujące rodziny. Dzieci
mogłyby patrzeć, czasem po raz pierwszy na normalne relacje w rodzinie.
Mogłyby mieć mamę i tatę, tym samym wzór prawdziwej rodziny, czego
placówka nie jest w stanie zapewnić.
Ważnym argumentem przemawiającym za utworzeniem Rodzinnego Domu
Dziecka jest opisany w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej obowiązek umieszczania dzieci do10 roku życia wyłącznie w
rodzinnych formach opieki zastępczej. Decyzja o utworzeniu RDD znacząco
zmniejsza ryzyko konieczności umieszczania dzieci w placówkach poza terenem
miasta Biała Podlaska.
2) Potrzeba utworzenia punktu poradnictwa społecznego
W mieście brakuje darmowych usług doradztwa. Potrzebny jest punkt
poradnictwa społecznego, w którym porady będą bezpłatne. Zwłaszcza osoby
gorzej sytuowane często są pozostawione same sobie. W punkcie poradnictwa
powinno być świadczone poradnictwo prawne, psychologiczne (w tym
rodzinne), poradnictwo pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe. Urząd miasta
powinien zapewnić odpowiedni lokal, najlepiej w łatwo dostępnym miejscu
i zorganizować świadczenie takich usług by prowadzić do wyrównania szans
mniej i bardziej zamożnych mieszkańców miasta.
3) Potrzeba utworzenie punktu doradztwo rodzinnego dla rodzin zastępczych,
adopcyjnych.

Odniesienie się do uwag/opinii/propozycji
W ramach przedsięwzięcia 15. Odnowa
zdegradowanych budynków i przestrzeni na
obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska
w celu wprowadzenia funkcji społecznych i
gospodarczych
planuje
się
roboty
budowlane
wewnętrzne
i zewnętrzne nowego budynku przy
ul. Kolejowej 21 oraz zakup wyposażenia
na potrzeby funkcjonowania rodzinnego
domu dziecka.
W budynku przy
ul. Krótkiej funkcjonować będzie Centrum
Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych,
którym prowadzone będą usługi społeczne
i komercyjne. Beneficjentami będą osoby
narażone na wykluczenie społeczne
z powodu ubóstwa, bezrobocia i innych
problemów społecznych, a także rodziny
z problemami wychowawczymi. W ramach
przedsięwzięcia 18. Centrum Wsparcia
Rodziny i Usług Społecznych dla
mieszkańców
Miejskiego
Obszaru
Funkcjonalnego Biała Podlaska planuje się
realizację działań wpierających rodziny
i osoby poprzez organizację poradnictwa
specjalistycznego:
socjalnego,
pedagogicznego,
psychologicznego
i prawnego, specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
organizację
zajęć
edukacyjnych,
warsztatów umiejętności
wychowawczych
mających
na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców
i postaw rodzicielskich i umiejętności
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2.

Jan Starosielec

3.

Karol Sudewicz

Jest ogromna potrzeba punktu doradztwa rodzinnego, a w szczególności dla
rodzin zastępczych oraz adopcyjnych. Wskazane jest również by każdy rodzic
zastępczy mógł skorzystać z poradnictwa medycznego, lekarza specjalizującego
się w takich chorobach jak FAS- alkoholowy zespół płodowy. W naszym
mieście istniej pilna potrzeba utworzenia punktu doradztwa rodzinnego, w tym
dla rodzin wielodzietnych, zastępczych czy adopcyjnych. Niezbędne są
specjalistyczne szkolenia dla obecnych rodziców oraz kandydatów na rodziców
zastępczych. Zależy nam na organizowaniu szkoleń dla rodziców zmagających
się na co dzień ze specyficznymi problemami powierzonych im dzieci, tak, by
nie trzeba było szukać pomocy w odległych miastach, leczy uzyskać praktyczną,
fachową wiedzę na miejscu. Niestety, w tym momencie w mieście nie ma
miejsca gdzie rodzice zastępczy mogliby się rozwijać oraz korzystać z doradztwa
w zakresie rodzicielstwa zastępczego, adopcyjnego. Ważne byłoby również
tworzenie lokalnego systemu wsparcia dla rodzin, które należałby zacząć
budować od oferty szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,
prawników.
Budynek znajdujący się przy ul Brzeskiej 41 to duży obiekt, położony
w reprezentacyjnej części miasta. Jest to jedna z wizytówek Białej Podlaskiej
i niestety wizytówka ta nie robi najlepszego wrażenia. Budynek z zewnątrz jest
w opłakanym stanie, a załatwiając sprawy w instytucjach mających tam swoją
siedzibę, człowiek stara się, aby jak najszybciej budynek opuścić. Nie jest on
Zgłoszenie w wersji
przyjazny obywatelom, a nawet przywodzi na myśl najgorsze skojarzenia. Jako
papierowej
osoba zamieszkała przy ul Brzeskiej uważam, że miasto powinno objąć go
rewitalizacją. W mieście brakuje powierzchni pod działalność gospodarczą, ceny
wynajmu są bardzo wysokie. Odnowiony budynek mógłby zarabiać na siebie
zamiast niszczeć i straszyć, a przy okazji mogłyby się tam tworzyć nowe miejsca
pracy.
Chciałem zwrócić uwagę na zapuszczony teren, znajdujący się między ulicą Zgłoszenie w wersji
papierowej
Budkiewicza i Piłsudskiego, bezpośrednio obok parkingu Urzędu Miasta. Oprócz
chaszczy znajduje się tam szkielet budynku i błoto. Jest to miejsce
wykorzystywane przez miejscowy element jako szalet i miejsce do spożywania
alkoholu. Strach jest przechodzić obok tego miejsca idąc ulicą Budkiewicza bądź
Piłsudskiego w nocy, a czasem nawet w ciągu dnia. Osoby tam przebywające
wzbudzają strach. Miejsce to należy jakoś zagospodarować, oświetlić, a
przynamniej ogrodzić, aby dostęp był tam niemożliwy. Miasto powinno coś z
tym zrobić, aby choć w minimalnym stopniu zagwarantować mieszkańcom
bezpieczeństwo. To niedopuszczalne, aby w samym centrum miasta znajdował
się teren, który straszy wyglądem i aż prosi o zmianę jego zagospodarowania.
Uporządkowanie i zwiększenie estetyki tej przestrzeni wpłynie korzystnie na

psychospołecznych oraz utworzenie grup
wsparcia
dla rodziców zastępczych
prowadzących zawodowe, niezawodowe
i spokrewnione rodziny zastępcze i dla
wychowanków
z
rodzinnej
pieczy
zastępczej.

W ramach przedsięwzięcia 5. Remont
i przebudowa budynków na obszarze
rewitalizacji miasta Biała Podlaska
z przeznaczeniem na realizację usług
społecznych oraz prowadzenie działalności
gospodarczej planuje się gruntowną
modernizację i adaptację budynku przy
ul. Brzeskiej 41 na potrzeby realizacji usług
społecznych i komercyjnych.
W ramach przedsięwzięcia 15. Odnowa
zdegradowanych budynków i przestrzeni na
obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska
w celu wprowadzenia funkcji społecznych i
gospodarczych w nowym budynku przy ul.
Krótkiej funkcjonować będzie Centrum
Wsparcia Rodzin i Usług Społecznych, w
którym prowadzone będą usługi społeczne i
komercyjne. Beneficjentami będą osoby
narażone na wykluczenie społeczne z
powodu ubóstwa, bezrobocia i innych
problemów społecznych, a także rodziny z
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odbiór tego miejsca, a przede wszystkim na zwiększenie jakości życia
mieszkańców tego obszaru. Należałoby też zrewitalizować budynek przy ul.
Krótkiej, który razi brakiem estetyki, jest budynkiem przytłaczającym, a przede
wszystkim jest miejscem niewykorzystanym. W Centrum brakuje miejsc do
prowadzenia działalności gospodarczej, więc po zrewitalizowaniu budynek ten
mógłby być wykorzystany na cele gospodarcze. W tej części miasta obserwuje
się też duże natężenie problemów społecznych, dlatego budynek przy ul Krótkiej
mógłby zostać zaadoptowany również na cele społeczne, np. bezpłatne usługi dla
osób w trudniej sytuacji, zajęcia socjoterapeutyczne. Ze względu na położenie w
Centrum budynek byłby też dobrym miejscem, w którym odbywając się ciekawe
inicjatywy integrujące mieszkańców Centrum.

problemami wychowawczymi.
W ramach przedsięwzięcia planuje się
nabycie nieruchomości i budowę odcinka
ul. Pocztowej o długości około 70m oraz
zagospodarowanie otoczenia.

Obiekt zajmowany przez przedszkole samorządowe nr 6 przy ulicy Łomaskiej 21
jest w opłakanym stanie technicznym. Rodzice obawiają się o choroby dzieci,
które związane są między innymi z nieszczelnością okien. Do tego przedszkole
dzieli budynek z muzeum martyrologii (w czasie okupacji była to siedziba
Gestapo), co nie jest najbardziej szczęśliwym połączeniem i nie podoba się
rodzicom. Osoby odwiedzające muzeum przechodzą przez przedszkole, co
również nie stanowi o bezpieczeństwie i spokoju dzieci uczęszczających do
placówki. Wnioskujemy o przeniesienie przedszkola do innego budynku,
położonego możliwie blisko obecnej siedziby, tak aby rodzice nie musieli
radykalnie zmieniać rozkładu dnia, by dowieźć dziecko do przedszkola.

W ramach przedsięwzięcia 5. Remont
i przebudowa budynków na obszarze
rewitalizacji miasta Biała Podlaska
z przeznaczeniem na realizację usług
społecznych oraz prowadzenie działalności
zakup
gospodarczej
planuje
się
Zgłoszenie w wersji
nieruchomości przy ul. Łomaska 4,
papierowej
gruntowną modernizację i adaptację
budynku na potrzeby działalności Centrum
Wspierania Rodziny i przedszkola na 120
dzieci oraz zagospodarowanie otoczenia,
zakup wyposażenia na potrzeby realizacji
usług społecznych.

4.

Przedszkole
samorządowe nr 6 przedstawiciele
rodziców

5.

Zasadnym jest utworzenie punktu/przeznaczenie specjalnego pomieszczenia,
z którego mogłyby nieodpłatnie korzystać organizacje pozarządowe. Większość
organizacji pozarządowych z terenu miasta zazwyczaj ma swoje siedziby w
prywatnych mieszkaniach. Wiele z nich zmuszonych jest korzystać z
grzecznościowo udostępnianych lokali, co znacznie utrudnia działalność
statutową. podmiotów. Klucze od takiego lokalu i zgłoszenia chętnych
Stowarzyszenie
i kalendarz mógłby mieć wyznaczony pracownik Urzędu Miasta. Organizacje
Świętego Michała –
Zgłoszenie w wersji
realizując zadania, projekty mają często problemy np. z wyznaczeniem miejsca
Michał Bechta papierowej
na zbieranie formularzy zgłoszeniowych, spotkania z odbiorcami swoich
Prezes
projektów, spotkania zespołu osób, które nieodpłatnie wspierają organizacje
w realizacji zadań, czy spotkania z wolontariuszami. Miejsce takie mogłoby
służyć liderom chcącym realizować różne inicjatywy pobudzające aktywność
mieszkańców z terenu całego miasta, umożliwiłoby również integrację
społeczną. Wskazanie takiego miejsca byłoby kolejnym krokiem aktywizującym
społeczeństwo obywatelskie.

W ramach przedsięwzięcia 15. Odnowa
zdegradowanych budynków i przestrzeni na
obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska
w celu wprowadzenia funkcji społecznych i
gospodarczych planuje się
zastąpienie zdegradowanego budynku przy
ul. Krótkiej 1 nowym budynkiem, w którym
prowadzone będą usługi społeczne.
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8.

Miasto powinno zająć się miejscem położonym między ulicami Budkiewicza
W ramach przedsięwzięcia 15. Odnowa
i Piłsudskiego. Mimo swojego reprezentacyjnego położenia przestrzeń ta jest
zdegradowanych budynków i przestrzeni na
miejscem, które odstrasza mieszkańców. Obecnie stan tego miejsca pozostawia
obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska
wiele do życzenia i zdecydowanie nie stanowi wizytówki miasta. Ten fragment
w celu wprowadzenia funkcji społecznych i
przestrzeni jest zaniedbany, jest dużo nieuporządkowanych krzaków i niskich
planuje
się
nabycie
Zgłoszenie w wersji gospodarczych
FHU Margo Marek
drzewek. W zaroślach tych często spotkać można osoby spożywające alkohol lub
nieruchomości i budowę odcinka ul.
Goździołko
papierowej
będące pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Brakuje oświetlenia. Taki stan
Pocztowej o długości około 70m oraz
rzeczy może doprowadzić do rozwoju chuligaństwa. Wszystko to powoduje, że
zagospodarowanie otoczenia.
mieszkańcy boją się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Szczególnie rzuca
się w oczy rozpoczęta i nieukończona budowa. Należy zadbać o uporządkowanie
tego terenu w ramach programu rewitalizacji.
Organizacje pozarządowe z terenu miasta Biała Podlaska borykają się z wieloma
problemami i wyzwaniami. W ramach kategorii negatywnych występują po
stronie NGO problemy lokalowe, które nie pozwalają organizacjom na ich
rozwój. Odmowa przydziału lokalu jest dotkliwym problemem. Oczywiste jest,
że miasto nie jest w stanie zapewnić każdej organizacji lokalu, jednak
najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie lokalu jednego, który byłby
W ramach przedsięwzięcia 15. Odnowa
wspólny dla wszystkich organizacji. Ponieważ dość poważną barierą lokalnych
zdegradowanych budynków i przestrzeni na
NGO jest brak środków finansowych wskazane byłoby udostępnienie miejsca
Stowarzyszenie
obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska
nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą. Dostęp do lokalu nawet kilka razy w
Przyjaciół Zwierząt
miesiącu ułatwiłby kontakt poprzez spotkania zarządu, członków i Zgłoszenie w wersji w celu wprowadzenia funkcji społecznych i
Azyl w Białej
wolontariuszy. Poprzez wypromowanie takiego miejsca wzrosłyby możliwości
papierowej
gospodarczych planuje się
Podlaskiej - Aneta
zastąpienie zdegradowanego budynku przy
dostępu do osób w społeczności lokalnej gotowych do bezinteresownego
Hetmańczyk
ul. Krótkiej 1 nowym budynkiem, w którym
angażowania się w działania organizacji.
prowadzone będą usługi społeczne.
Daje się też zaobserwować brak współpracy w środowisku bialskich organizacji
pozarządowych. Zapewnienie miejsca NGO z naszego miasta dałoby na pewno
większe możliwości wzajemnego poznania się oraz nawiązania współpracy
partnerskiej pomiędzy organizacjami. Wpłynęło by też na lepszy przepływ
informacji między organizacjami. Lokal dla organizacji pozarządowych to spore
szanse na
wzmocnienie
aktywności trzeciego sektora w zakresie
podejmowanych działań.
Wnioskodawca
Wniosek o wpisanie nowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego – załączono Zgłoszenie w wersji Zgłoszony projekt wpisuje się wiązkę
projektu –
kartę przedsięwzięcia
papierowej
celów
GPR:
cel
strategiczny
OLBENZ Sp. z o.o.
1. Zintegrowani społecznie i aktywni
zawodowo
mieszkańcy
obszaru
rewitalizacji oraz cel strategiczny 3. Nowe
zagospodarowanie i poprawa jakości
przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji.
Przedsięwzięcie
dodano
do
listy
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przedsięwzięć podstawowych.
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3. Wnioski

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie konsultacji społecznych wpłynęło łącznie 7 uwag,
w formie opinii i propozycji oraz propozycja jednego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
wymienionych w powyższym rozdziale dokonano zmiany w projekcie Gminnego Programu
Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Tym samym projekt ten zostanie
przedstawiony Radzie Miasta Biała Podlaska w poprawionej formie.
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