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Protokół ze spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu zmiany  

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 

   

W dniu 23 maja 2017 r. o godz. 16.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Mława  odbyło się 

spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 (załącznik nr 1. Lista obecności).  

 

 Spotkanie przebiegało w następującym porządku:  

Uczestników spotkania przywitała Zastępca Burmistrza p. Janina Budzichowska. Cel 

konsultacji został przedstawiony przez p. Lidię Gniadek, Inspektor ds. rozwoju i rewitalizacji.  

Omówiono projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata  

2016 - 2025 w kontekście uwag do wniosku o wpis do Wykazu programów rewitalizacji 

województwa mazowieckiego (załącznik nr 2 prezentacja).  

 

Pani Inspektor przypomniała uczestnikom spotkania o trwającym naborze na członków do 

Komitetu Rewitalizacji i krótko omówiła kategorie poszczególnych grup interesariuszy 

rewitalizacji.  

Na koniec uczestnicy spotkania zadali kilka pytań, na które udzielono odpowiedzi:  

  -  Czy przystąpiliśmy do realizacji projektów zgłoszonych w GPRMM?  Odp. Jednym                            

z projektów zgłoszonych przez Urząd Miasta Mława, który jest również realizatorem zadania, 

jest „Popówka”. Na obecną chwilę dokonaliśmy wyboru wykonawcy i rozpoczęliśmy roboty 

budowlane.   

- Czy istnieje możliwość wprowadzania nowych projektów do GPRMM? Odp. oczywiście taka 

ewentualność istnieje, niemniej wiąże się ona z procedurą zmian i aktualizacji GPRMM, 

ponieważ zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1777 z późn. zm), zmiany w gminnym programie rewitalizacji wprowadza się w takim samym 

w trybie, w jakim jest on uchwalany.   

 - Czy  wpłynęły  zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Komitecie Rewitalizacji? Odp. 

Zainteresowanie jest bardzo małe. Czekamy na zgłoszenia. 

 

Podsumowując dyskusję, poproszono uczestników spotkania o wypełnienie ankiety dającej 

możliwość przekazania uwag na temat proponowanego projektu zmian GPRMM. 

 

 

Protokół sporządziła: Lidia Gniadek   


