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Uczestnicy:
• interesariusze Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2030+1: mieszkańcy i mieszkanki 

Olsztyna, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy-4 osoby,
• moderator, ekspert główny: dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, A2P2 Architecture and Planning,
• Członkowie Zespołu Koordynującego ds. opracowania GPR:

- Ewa Monika Kaliszuk - I Zastępca Prezydenta Olsztyna
- Bartosz Kamiński - Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi, Urząd Miasta Olsztyna
• Przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta:
- Sebastian Akus - Zastępca Dyrektora MOPS w Olsztynie
- Beata Kowalska - Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
- Maja Brdys- p.o. Dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich
- Izabela Meissner - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Powitanie
Uczestników spotkania powitała Przewodnicząca Zespołu Koordynującego ds. opracowania GPR Pani 
Ewa Monika Kaliszuk - I Zastępca Prezydenta Olsztyna. Pani Prezydent przedstawiła zebranym cel 
spotkania i przekazała informacje dotyczące przebiegu wykonanych już etapów prac nad GPR.

Wprowadzenie
Dr Łukasz Pancewicz przedstawił przebieg dotychczasowych prac nad GPR i kolejne planowane etapy. 
Szczegółowo omówił zasady prowadzonych konsultacji społecznych tj. terminy spotkań, formy 
konsultacji, możliwości składania uwag do projektu GPR.

Przybliżył uczestnikom zasady oraz cel prowadzonych działań rewitalizacyjnych m.in. podstawy 
prawne, delimitację obszaru, diagnozę, wizję, strukturę celów, rekomendacje.

Przedstawił również listę planowanych przedsięwzięć podstawowych oraz uzupełniających 
opracowanych po przeprowadzonym naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych (10.10-10.11.2022 r.).

Pan Łukasz Pancewicz zwrócił też uwagę zebranych na zapisy części zarządczej GPR, obejmującej m.in. 
zarządzanie, monitoring Programu, powołanie i rolę Komitetu Rewitalizacji.

1 Dalej: GPR
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Dyskusja
1. Uwagi dotyczące wizji GPR:

• Żaden z uczestników spotkania nie wniósł uwag do zaproponowanej wizji GPR.

2. Uwagi dotyczące struktury celów rewitalizacji i kierunków działań:

• Żaden z uczestników spotkania nie wniósł uwag do zaproponowanych celów rewitalizacji 
i kierunków działań.

3. Uwagi dotyczące listy planowanych przedsięwzięć podstawowych oraz przedsięwzięć
uzupełniających:

• Pan M.W. - pytanie dot. Listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
- jaki był proces decyzyjny i kryteria kwalifikacji zgłoszonych w naborze przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych na ww. Listę?

Pan Łukasz Pancewicz wyjaśnił, iż decyzję o wpisaniu na listę podejmowano na poziomie 
naczelnego kierownictwa Urzędu Miasta Olsztyna. Kryteria: zgodność z celami rewitalizacji 
i diagnozy; ocena realnego wdrożenia planowanego przedsięwzięcia (kompetencyjnego, 
finansowego) przez Miasto. Lista przedsięwzięć podstawowych będzie więc zawierała 
projekty inwestycyjne i społeczne najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców i samego 
procesu rewitalizacji, których realizatorem bądź partnerem będzie Gmina Olsztyn.

Pani Prezydent Ewa Monika Kaliszuk podkreśliła, że na liście znalazły się przedsięwzięcia 
ważne dla mieszkańców Olsztyna (np. Zatorzanka, Pałac Młodzieży, targowiska), i które będą 
realizowane na obszarze rewitalizacji.

Pan Łukasz Pancewicz ponadto wyjaśnił, że pozostałe projekty, zgłoszone w czasie naboru 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisano do GPR w podrozdziale 3.2.2 Lista Pozostałych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W czasie dalszego trwania dyskusji Pan Łukasz Pancewicz zauważył, że rozważenia wymaga 
kwestia zasadności ujęcia zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie ujętych na liście 
podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nadając im formę wykazu. Pozwoli to 
realizatorom zgłoszonych projektów, a także pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, na 
„odnalezienie" konkretnych pomysłów na liście przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych 
do GPR, wzmacniając aplikacje i starania o zewnętrzne środki finansowe.

• Pan M.W. zarekomendował rozszerzenie liczby wskaźników monitorujących postęp 
wdrażania GPR, co pozwoli w przyszłości na udokumentowanie progresu procesu rewitalizacji 
(mniejsza liczba wskaźników może w niewystarczającym stopniu obrazować pożądane 
zmiany i zakładane rezultaty). Pan M.W. jako przykłady wskaźników „trudnych" wskazał 
liczbę podmiotów gospodarczych, przestępczość. Ponadto zwrócił uwagę na rolę Urzędu 
Miasta jako kluczowego źródła pozyskiwania wiarygodnych i najbardziej aktualnych 
informacji statystycznych. Pan M.W. zwrócił uwagę na brak wskaźników bazowych przyjętych 
do monitoringu postępu procesu rewitalizacji.
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Pan Łukasz Pancewicz zapewnił, że zaproponowane rozwiązanie zwiększenia liczby 
wskaźników monitoringu jest warte rozważenia. Zwrócił uwagę, że monitoring i ocenę 
wdrażania GPR należy także oprzeć na wskaźnikach badanych przez Urząd Marszałkowski. 
Jako cenną uznał uwagę dot. wpisania do GPR wskaźników bazowych.

• Pan M.W. podniósł, ze w GPR brak jest zapisów dotyczących ekonomii społecznej.

Pani Prezydent Ewa Monika Kaliszuk zwróciła uwagę, że GPR jest jednym z siedmiu 
programów wdrożeniowych do „Strategii Rozwoju Miasta Olsztyna do roku 2030+", w której 
ekonomia społeczna została już zaprogramowana. Zatem przyjmuje się, że projekty z obszaru 
ekonomii społecznej niewpisane do GPR mogą być wpisane i realizowane w ramach innego 
programu wykonawczego ww. Strategii.

Pan Bartosz Kamiński, Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z organizacjami 
Pozarządowymi, uzupełniając wypowiedź Pani Prezydent zwrócił uwagę, że m.in. wpisany do 
GPR projekt pn. „Zatorzanka" w pewnej jego części będzie realizowany przy ścisłej 
współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.

W toku dalszej dyskusji przyznano, że należy rozszerzyć projekt GPR o zapisy dot. ekonomii 
społecznej.

• Pan M.W. wskazał, że w projekcie GPR brak jest zapisów wskazujących na konieczność 
wprowadzenia zmian wynikających z GPR do dokumentów strategicznych gminy.

Pan Łukasz Pancewicz wyjaśnił, że informacje takie znalazły się w konsultowanym 
dokumencie (podrozdział 4.5 Niezbędne zmiany w dokumentach gminnych) i dotyczą 
„Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 
2022-2026". Wyjaśnił, że po przeprowadzeniu analizy dokumentów strategicznych 
wypracowanych przez Miasto Olsztyn w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian ich zapisów. 
Przyznał, że w projekcie GPR warto będzie rozszerzyć wyjaśnienie dotyczące 
przeprowadzonego ww. działania i uzupełnienia informacji wskazującej na konieczność 
zachowania komplementarności GPR z pozostałymi dokumentami strategicznymi gminy.

• Pan M.W. zwrócił uwagę na niedostateczne wskazanie w projekcie GPR potencjałów Starego 
Miasta. Przykładem takiego potencjału jest niszczejący dziś budynek dawnego kina 
„Awangarda" położonego przy ul. Stare Miasto 22. Pan M.W. zaproponował wpisanie 
przedsięwzięcia pn. „Wykupienie udziałów i rewitalizacja obiektu" na listę podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR. Umożliwi to podmiotom zainteresowanym ww. 
budynkiem (np. stowarzyszeniom „Pro Kultura", Fundacja dla Sztuki) przeprowadzenie 
remontu obiektu, przywrócenie świetności kina „Awangarda" oraz jej dawnych funkcji. Pan 
M.W. wskazał to przedsięwzięcie jako możliwe do realizacji w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

Przedstawiciele Urzędu Miasta Olsztyna jako cenną dla mieszkańców Olsztyna przyjęli 
zgłoszoną przez M.W. inicjatywę. Zwrócili jednak uwagę, że właścicielem budynku,
0 którym mowa wyżej jest prywatna spółka. Działania zaproponowane przez Pana M.W.
1 zaangażowanie w ich realizację olsztyńskiego samorządu są obarczone dużym ryzykiem.
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Wykupienie przez Gminę Olsztyn udziałów w prywatnej spółce jest niemożliwe, nie ma 
podstaw prawnych do podjęcia takich działań.

Ponadto zwrócono uwagę, że projekty wpisane na listę podstawowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych są obudowane działalnością społeczną, opiekuńczą realizowaną jako 
zadanie własne gminy. Podsumowując uznano, że zgłoszony projekt dot. budynku dawnego 
kina „Awangarda" wpisuje się w cele przyjęte w GPR (cel strategiczny 2. Poprawa 
atrakcyjności Olsztyna dla jego mieszkańców poprzez budowanie poczucia związku z miastem 
i jego dziedzictwem kulturowym). Jednakże może zostać wpisany do charakterystyki 
przedsięwzięć pozostałych.

Pan S.B. podkreślił jak bardzo ważny był na mapie kulturalnej Olsztyna obiekt kina 
„Awangarda" i jak cenna - dla wielu osób i stowarzyszeń - jest inicjatywa jego przejęcia, 
przywrócenia świetności oraz dawnych funkcji i/lub nadania nowych funkcji budynkowi (ul. 
Stare Miasto 22).

Pan Łukasz Pancewicz przyznał, że projekty wzmacniające historię, kulturę, tożsamość 
kulturową miejsc ważnych dla mieszkańców powinny znaleźć miejsce w zapisach GPR. 
Zaproponował, by przedstawiony przez Pana M.W. projekt został przez niego zgłoszony 
formalnie (pismem bądź na Karcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych).

• W dalszym toku dyskusji Pan M.W. zarekomendował, by ze względu na trwające w Urzędzie 
Marszałkowskim prace dot. sposobu oceny GPR powstrzymać się z przyjęciem GPR Olsztyna.

Pan Łukasz Pancewicz potwierdził, że takie rozwiązanie jest tematem rozmów 
z przedstawicielami UM Olsztyna. Wskazał, że czas ten będzie można wykorzystać 
wzmacniając zapisy GPR, na które zwracano uwagę w czasie trwających konsultacji 
społecznych.

Ponadto Pani Prezydent Ewa Monika Kaliszuk zwróciła uwagę na trwające prace nad 
„Programem rozwiązywania problemów społecznych do roku 2030" (przyjęcie dokumentu 
planowane jest na IV.2023), wskazując, że zasadne byłoby oprzeć GPR o ww. zaktualizowany 
Program.

Pan Łukasz Pancewicz podkreślił, że władzom miasta zależy, by zapewnić wszystkim 
zainteresowanych podmiotom możliwość realizacji przedsięwzięć wpisujących się w przyjęte 
dla Olsztyna cele rewitalizacji.

• Pani E.K., w imieniu członków Rady Osiedla Grunwaldzkiego, zaproponowała, by w GPR 
zapisać konieczność zmiany dokumentów strategicznych Gminy Olsztyn w zakresie planów 
dot. budowy ulicy Nowogrunwaldzkiej i usunięcia tej inwestycji jako ekonomicznie 
nieuzasadnionej.

Pan Łukasz Pancewicz przyznał, że temat już był zgłaszany przez Radę Osiedla 
Grunwaldzkiego i omawiany m.in. w czasie spotkania konsultacyjnego dnia 08.12.2022 r. 
Zwrócił uwagę, że inwestycja jest ważna m.in. ze względu na zachowanie dojazdu do 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, istotne jest zatem zachowanie terenu jako rezerwy 
publicznej. Jedną z rozpatrywanych koncepcji jest zaprojektowanie ulicy Nowogrunwaldzkiej
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jako ulicy o charakterze miejskim, z udziałem ruchu rowerowego oraz zieleni. Przy czym 
zwrócił uwagę, że decyzji o przystąpieniu do jej realizacji nie podjęto. Wyjaśnił, że ostateczny 
kształt i parametry ulicy będą tematem szczegółowych ustaleń na etapie przystąpienia do 
wykonania dokumentacji projektowej.

• Pan M.W. zwrócił uwagę, że w projekcie GPR nie można zapomnieć o zapisach ustawy
0 dostępności.

Pan Łukasz Pancewicz wskazał, że zapisy odnoszące się do konieczności planowania
1 prowadzenia działań rewitalizacyjnych zapewniających m.in. dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami znajdują podrozdziale 3.2.1 Lista planowanych podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

4. Uwagi dotyczące części zarządczej:

• Pani E.K. - pytanie dot. powołania Komitetu Rewitalizacji - czy został powołany, a jeśli nie, to 
kiedy zostanie powołany?

Pan Łukasz Pancewicz wyjaśnił, że Komitet może być powołany wraz z przyjęciem, bądź po 
przyjęciu GPR. Powołanie Komitetu Rewitalizacji regulują przepisy ustawy o rewitalizacji. Przy 
czym zwrócił uwagę na partycypacyjną procedurę związaną z jego powołaniem (od prac nad 
Regulaminem Komitetu począwszy, przez nabór członków po ogłoszenie składu osobowego).

5. Uwagi pozostałe

• Pani E.K. - pytanie dot. dostępu do wniosków zgłoszonych w naborze przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych - czy Rada Osiedla Grunwaldzkiego może mieć dostęp do zgłoszonych 
wniosków?

Pani Izabela Meissner wyjaśniła, że wykaz zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
zostanie opublikowany w raporcie z przeprowadzonych konsultacji społecznych, 
sporządzonym w terminie 30 dni od zakończenia procesu konsultacji.

Zakończenie
Wobec wyczerpania dyskusji Pani Prezydent podziękowała zebranym za udział i ciekawą dyskusję, po 
czym zakończyła spotkanie.

USTOSUNKOWANIELp. UWAGI WNIESIONE W CZASIE SPOTKANIA
Zagadnienie zostanie przedyskutowane w 
trybie roboczym, w celu ustalenia zakresu i 
sposobu odniesienia się do niego w GPR.

Celowość i charakter planowanej ul. 
Nowogrunwaldzkiej.

1.

W czasie spotkania konsultacyjnego 
wyjaśniono podniesioną kwestię.

Jaki był proces decyzyjny i kryteria 
umieszczenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
zgłoszonych w naborze na liście

2.
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podstawowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych?

Zagadnienie zostanie przedyskutowane w 
trybie roboczym, żeby ustalić sposób 
odniesienia się do niego w GPR.

Propozycja rozszerzenia liczby wskaźników 
monitorujących postęp wdrażania GPR.

3. Zagadnienie zostanie przedyskutowane w 
trybie roboczym, w celu ustalenia zakresu i 
sposobu odniesienia się do niego w GPR.

Brak wskaźników bazowych przyjętych do 
monitoringu postępu procesu rewitalizacji.

Zagadnienie zostanie przedyskutowane w 
trybie roboczym, w celu ustalenia zakresu i 
sposobu odniesienia się do niego w GPR.

4.

W GPR brak jest zapisów dotyczących ekonomii 
społecznej.

GPR zostanie rozszerzony o zapisy dot. 
ekonomii społecznej.

5.

Niedostateczne wskazanie w projekcie GPR 
potencjałów Starego Miasta, w szczególności 
niszczejącego budynku dawnego kina 
„Awangarda" (adres: ul. Stare Miasto 22). 
Wpisanie projektu pn. „Wykupienie udziałów i 
rewitalizacja obiektu" na listę podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zagadnienie zostanie przedyskutowane w 
trybie roboczym, w celu ustalenia zakresu i 
sposobu odniesienia się do niego w GPR.

6.

Zagadnienie zostanie przedyskutowane i 
ustalone w trybie roboczym 
przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przesunięcie terminu przyjęcia GPR ze względu 
na trwające w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego prace 
ustalające sposób oceny GPR.

7.
z

Protokół sporządziła: Izabela Meissner

Zapis spotkania dostępny na kanale YouTube.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

«ua ICóUiW
Ewa Monika Kaliszuk
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