Załącznik nr 1 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2017-2020
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych
związanych z przygotowaniem Programu Rewitalizacji
1. Konsultacje odbywały się na podstawie zarządzenia nr 194/2017 Burmistrza Nowego
z dnia 22 maja 2017 r.
2. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu
Programu Rewitalizacji .
3. Przedmiotem konsultacji były: projekt diagnozy oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego,
wypracowanie propozycji działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji.
4. Konsultacje odbywały się od dnia 30 maja do 5 czerwca 2017r. skierowane były do
mieszkańców gminy Nowe.
5. Konsultacje przeprowadzono w formie publikacji projektu diagnozy oraz wyznaczenia
obszaru zdegradowanego w Internecie na stronie www.gminanowe.pl oraz Biuletynie
Informacji Publicznej oraz ankiet, w tym ankiet internetowych. Ankieta była dostępna na
stoiskach konsultacyjnych, w dniach 30 maja w godzinach 15:00 – 17:30 na boisku szkolnym
przy Szkole Podstawowej w Rychławie oraz 4 czerwca w godzinach od 16:00 – 18:00 w
Amfiteatrze w Nowem. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych
mogły pobrać ankiety ze strony internetowej www.gminanowe.pl oraz Biuletynu Informacji
Publicznej – zakładka Rewitalizacja.
6. W czasie konsultacji złożono: 23 ankiety dotyczących sołectwa Rychława, 9 dotyczących
terenów miasta
7. Mieszkańcy i liderzy lokalnej społeczności zgłosili następujące kierunki rewitalizacji:
a) Sołectwo Rychława:
- modernizacja budynku Domu Kultury w Rychławie i budowa parkingu;
- remont remizy i placu przed Remizą OSP w Rychławie, drogi dojazdowej; modernizacja
sprzętu strażackiego;
- rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni na świeżym powietrzu, terenów sportowych;
- renowacja ścieżki rowerowej Nowe – Twarda Góra;
- modernizacja dróg gruntowych oraz drogi Nowe – Rychława;
- usunięcie starych drzew w celu zwiększenia bezpieczeństwa i estetyki sołectwa,
-poprawa nawierzchni chodnika; rozbudowa chodników
- odnowienie przystanku;
- zajęcia popołudniowe dla dzieci;
- aktywizacja osób starszych.
b) Nowe:
- zajęcia dla dzieci świetlicowe i pozalekcyjne taneczne, plastyczne, językowe, sportowe na
zamku, na hali widowiskowo-sportowej;
- zajęcia aktywizujące dla osób starszych;
- aktywizacja osób bezrobotnych;
- siłownia na świeżym powietrzu, rozwój infrastruktury sportowej;
- naprawa schodów terenowych na plantach zamkowych, odbudowa tarasu widokowego za
zamkiem;
- rozbudowa infrastruktury na zamku
- odnowa placu zabaw przy ulicy Cichej; zacienienie placu zabaw;
- rozwój ścieżek rowerowych.
8. Do przedstawionej diagnozy nie wniesiono uwag.
Burmistrz Nowego
Czesław Woliński

