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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programów 
rewitalizacji w gminie. 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji 
społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 
działania Komitetu Rewitalizacji. 

1.1. Przedmiot konsultacji 
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Pleśna na temat 

uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji. 

Komitet rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu zainteresowanych z 
organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji 
oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Pleśna, w sprawach dotyczących 
opracowania i wdrażania Gminnego programu rewitalizacji gminy Pleśna na lata 2016-2023. 
Gminny Program Rewitalizacji stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, 
zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.  

1.2. Podstawa prawna 
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 

11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) oraz 
art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515 - j.t ze zm.) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR/H 2014-
2020/20(01)/07/2015) w lipcu 2015 roku.  

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach  
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: 
� mieszkańcy gminy; 
� mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 
obszarze; 

� podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą; 

� podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

� jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
� organy władzy publicznej; 
� inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

1.4. Termin konsultacji 
Konsultacje społeczne wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 

przeprowadzono w terminie od 26 stycznia 2016 do 29 lutego 2016 roku.  
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1.5. Forma i tryb konsultacji 
Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji przeprowadzono w formie: 
� warsztatów rewitalizacyjnych, które odbyły się 26 stycznia o godz. 15.30 w Centrum 

Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna w Pleśnej 240; 
� zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego (dostarczenie drogą elektroniczną na adres 
otanska@plesna.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Pleśna, 33-
171 Pleśna, Pleśna 240 z dopiskiem „Rewitalizacja gminy”); 

� zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania 
opinii była Pani Oliwia Tańska Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna, Pleśna 240, 
pokój nr 110, tel. (14) 629-28-34, adres poczty elektronicznej: otanska@plesna.pl, 
w godzinach pracy urzędu. 

Informacje o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pleśna zamieszczono na 7 dni przed 
rozpoczęciem konsultacji tj. 18 stycznia 2016 roku zgodnie z zapisami ustawy o 
rewitalizacji:  

� w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Pleśna 
(http://bip.malopolska.pl/ugplesna/Article/get/id,1161749.html)  

� na stronie internetowej gminy Pleśna; 
� w sposób zwyczajowo przyjęty treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie 

informacyjnej w Urzędu Gminy Pleśna. 

Rysunek 1 Fragment BIP gminy Pleśna z informacją o konsultacjach społecznych 

 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pleśna 

Projekty uchwały wraz z formularzem konsultacji dostępny był: 
� w Biuletynie Informacji Publicznej gminy w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia 

(2016); 
� na stronie internetowej gminy w zakładce Gminny program rewitalizacji; 
� w Urzędzie Gminy Pleśna33-171 Pleśna, Pleśna 240, pok. nr 110 w godzinach pracy 

urzędu. 
Ponadto szczegółowe informacje zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji omawiane były podczas zebrań wiejskich. W ich trakcie podawano także 
informacje o trybie zgłaszania uwag do regulaminu. Spotkania te odbyły się w następujących 
terminach: Pleśna (07.02), Lichwin (07.02), Łowczówek (14.02), Szczepanowice (14.02), 
Rzuchowa (14.02), Świebodzin (14.02), Janowice (21.02), Lubinka (28.02), Dąbrówka 
Szczepanowska (28.02). 
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2. PRZEBIEG KONSULTACJI 

Podczas trwania konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji nie wpłynęły żadne uwagi, na spotkaniu 
wpłynęły dwa pytania. 

2.1. Warsztat rewitalizacyjny 
Warsztat rewitalizacyjny odbył się 26 stycznia o godz. 15.30 w Centrum Kultury, Sportu 

i Promocji Gminy Pleśna w Pleśnej 240. W spotkaniu wzięło udział 27 osób. Podczas spotkania 
przedstawiono zasady powoływania Komitetu Rewitalizacji oraz zadania Komitetu. 

Uczestnicy spotkania byli zainteresowani przede wszystkim sposobem działania 
Komitetu i sposobem wybierania członków. W trakcie spotkania wpłynęły dwa pytania: 
Pytanie pierwsze: Czy decyzje Komitetu Rewitalizacji są wiążące dla Wójta Gminy? 
Odpowiedz: Nie. Decyzje, opinie, rozstrzygnięcia Komitetu Rewitalizacji nie mają charakteru 
wiążącego dla żadnego z organów gminy ani innych osób. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, pełni 
on funkcję opiniodawczo-doradczą. Komitet Rewitalizacji nie ponosi również odpowiedzialności 
za przebieg procesu rewitalizacji, ani nie dzieli tej odpowiedzialności z żadnym innym organem. 
Pytanie drugie: Kiedy powinien zostać powołany Komitet Rewitalizacji? 
Odpowiedz: Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji powołanie Komitetu Rewitalizacji 
następuje przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji lub nie później niż 3 miesiące 
od dnia jego uchwalenia. 

2.2. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 
Brak uwag. 

2.3. Konkluzje 
Biorąc pod uwagę, że w trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu 

uchwały zostanie przedstawiona Radzie Gminy w niezmienionej formie. 


