Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Gminy Dębno w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Gminy Dębno w sprawie określenia zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu
zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 24.11.2016 r. do dnia 23.12.2016 r.
w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze
można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminadebno.pl, wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
obszarów";
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240,
32-852 Dębno z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia obszarów";
c) bezpośrednio do pok. nr 213, w budynku Urzędu Gminy Dębno w godzinach
pracy Urzędu.
2. Spotkań informacyjno-konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji, które odbyły
się 21.12.2016 r. o godz. 10:30, 12:00 i 13:30. Na spotkaniu przedstawiona została
propozycja zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i opinii.
3. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Dębno, Wola
Dębińska 240, 32-852 Dębno, w pok. nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych
ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem konsultacji, tj. 17.11.2016 r. w następujących formach:
- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.gminadebno.bip.net.pl);
- na stronie internetowej Gminy Dębno (www.gminadebno.pl);
- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębno.
Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem,
tj. Regulaminem Komitetu Rewitalizacji, dostępne były od 24.11.2016 r.:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852
Dębno w pok. nr 213, w godzinach pracy Urzędu;

-

w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Dębno
(www.gminadebno.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.gminadebno.bip.net.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem były
otwarte spotkania z interesariuszami rewitalizacji, które odbyły się w dniu 21.12.2016 r.
o godz. 10:30, 12:00, 13:30.
Podczas spotkania przedstawione została propozycja zasady wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich
uwag/wniosków.
W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynął jeden formularz
zgłaszania uwag podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Organem właściwym do jej
rozpatrzenia była Rada Gminy Dębno.
Rejestr zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków, przedstawiony został
w załączniku 1.
W związku ze specyfiką zgłoszonej uwagi, uzupełniono i skorygowano projekt
uchwały.

Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych
projektu Uchwały Rady Gminy Dębno w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
wraz z załącznikami

Lp.

Zgłaszający

Część
dokumentu
do którego
odnosi się uwaga

Obecny zapis

Propozycja zmiany
wraz z uzasadnieniem

„W skład Komitetu wchodzi od 13 lub 15 członków”.

1.

Paulina Gurgul

Rozdział Regulamin
Komitetu II pkt 2

„W skład Komitetu wchodzi od 10
do 25 członków”.
„Co najmniej 1 i nie więcej niż 5
mieszkańców obszaru rewitalizacji
oraz właścicieli, użytkowników
wieczystych nieruchomości
i podmiotów zarządzających
nieruchomościami znajdującymi się
na tym obszarze, w tym spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot
mieszkaniowych i towarzystwa
budownictwa społecznego.

Możliwość wyznaczenia reprezentanta z każdego sołectwa
na terenie gminy (minimum 1 osoba z danej miejscowości).
„Co najmniej 4 i nie więcej niż 8 mieszkańców obszaru
rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych
nieruchomości i podmiotów zarządzających
nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i
towarzystwa budownictwa społecznego”.
Mieszkańcy wyznaczonego obszaru rewitalizacji powinni
mieć zapewnioną możliwość udziału większej liczby
reprezentantów niż inne sołectwa.

Stanowisko
wraz z uzasadnieniem

Uwaga została uwzględniona.
Naniesiono zmiany w rozdziale II pkt 2
oraz zmieniono ilość członków
poszczególnych grup:
 „w skład Komitetu wchodzi od 13 do 28
członków”;
 lit. a – „co najmniej 4 i nie więcej niż 8
mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz
właścicieli, użytkowników wieczystych
nieruchomości i podmiotów
zarządzających nieruchomościami
znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot
mieszkaniowych i towarzystwa
budownictwa społecznego”;
 lit. b – „co najmniej 3 i nie więcej niż 5
mieszkańców gminy innych niż
wymienieni w pkt. 2 lit. a”;
 lit. c – „co najmniej 2 i nie więcej niż 5
przedstawicieli podmiotów prowadzących
lub zamierzających prowadzić na
obszarze gminy działalność gospodarczą”;

 lit. d – „co najmniej 2 i nie więcej niż 5
przedstawicieli podmiotów prowadzących
lub zamierzających prowadzić na
obszarze gminy działalność społeczną,
w tym organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych”;
 lit. e – „co najmniej 2 i nie więcej niż 5
przedstawicieli organów władzy
publicznej oraz innych podmiotów
realizujących na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa”.
„Członkowie Komitetu Rewitalizacji powinni wykazywać
się posiadaniem doświadczenia co najmniej jednej z
dziedzin: w rewitalizacji, działalności społecznej,
gospodarczej, publicznej, partnerstwach lokalnych lub/i
realizacji projektów finansowanych ze źródeł
zewnętrznych”.

2.

Paulina Gurgul

Regulamin Komitetu
Rewitalizacji
Rozdział II pkt 4

Członkowie Komitetu Rewitalizacji
powinni wykazywać się
posiadaniem doświadczenia
w rewitalizacji, działalności
społecznej, gospodarczej,
publicznej, partnerstwach lokalnych
lub/i realizacji projektów
finansowanych ze źródeł
zewnętrznych.

Zapis w projekcie sugeruje, że osoba powinna wykazać się
doświadczeniem we wszystkich dziedzinach.
Członkowie Komitetu Rewitalizacji powinni wykazywać się
posiadaniem doświadczenia co najmniej jednej ze sfer:
w rewitalizacji, działalności społecznej, gospodarczej,
publicznej, partnerstwach lokalnych, realizacji projektów
finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz powinni znać
lokalne problemy, posiadać wiedzę o specyfice
miejscowości i jej potrzebach oraz doświadczenie w pracy
samorządowej.
Dodatkowo członkowie Komitetu Rewitalizacji powinni
charakteryzować się wiedzą o lokalnych potencjałach
i problemach sołectwa. Dodatkowym wzmocnieniem może
okazać się udział w Komitetu osoby posiadającej
doświadczenie w pracy samorządu.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
 Poprawiono niejasny zapis zawarty
w rozdziale II pkt 4 – „Członkowie
Komitetu powinni wykazywać się
posiadaniem doświadczenia co najmniej
w jednej dziedzinie, tj.: w rewitalizacji,
działalności społecznej, gospodarczej,
publicznej, partnerstwach lokalnych lub/i
realizacji projektów finansowanych ze
źródeł zewnętrznych”.
Pozostałe elementy zawarte w uwadze
dotyczące doświadczenia są zapisami,
których nie da się udokumentować.
W związku z powyższym nie zostały one
uwzględnione.

3.

Paulina Gurgul

Regulamin Komitetu
Rewitalizacji
Rozdział II pkt 6

Przedstawiciele Komitetu zostaną
wyłonieni w drodze otwartego
naboru.

Przedstawiciele Komitetu zostaną wyłonieni w drodze
otwartego naboru, po wytypowaniu osób na zebraniu
wiejskim.
Kandydaci do Komitetu Rewitalizacji powinni być
wytypowani przez Zebranie Wiejskie, ponieważ będą ono
reprezentantami poszczególnych sołectw.

Uwaga nie została uwzględniona.
Otwarty nabór na członków Komitetu
Rewitalizacji stwarza możliwość zgłoszenia
swojej kandydatury każdemu
interesariuszowi rewitalizacji oraz brania
czynnego udziału w procesie rewitalizacji.
Ograniczenie zapisu do wytypowania
potencjalnych członków na zebraniu
wiejskim zaburzy otwarty charakter
konkursu.
Należy również nadmienić, iż zgodnie
z art. 7 ust 4. „Wójt, burmistrz albo
prezydent miasta niezwłocznie po podjęciu
przez radę gminy uchwały, o której mowa
w ust. 3, powołuje, w drodze zarządzenia,
Komitet Rewitalizacji”.

