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1. Wstęp 

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu Gminnych Programów 

Rewitalizacji. 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji 

społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji. 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Podegrodzie na temat 

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

Komitet Rewitalizacji Gminy Podegrodzie wspiera działania Wójta Gminy Podegrodzie w obszarze 

rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje 

funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji. 

1.2. Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz zgodnie z „Wytycznymi  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (MR/H 2014-

2020/20(2)08/2016) opracowanymi przez Ministra Rozwoju w sierpniu 2016 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 przeprowadzono w terminie od dnia 17 maja 2017 r. do dnia 9 czerwca 

2017 r. Ogłoszenie o konsultacjach zostało opublikowane w dniu 17 maja 2017 r. 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie: 

 spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji; spotkanie odbyło się w dniu 26.05.2017 r. 

o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy; 

 zbierania uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy (33-386 Podegrodzie 248) w godzinach 

urzędowania, osoba odpowiedzialna: p. Ewa Janur, pok. 24; 
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 zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego (dostarczenie drogą elektroniczną na adres info@odpady.biz.pl, drogą 

korespondencyjną na adres Wykonawcy: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice lub 

bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Podegrodzie). 

 

Informację o konsultacjach projektu uchwały zamieszczono zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Podegrodzie oraz 

 w sposób zwyczajowo przyjęty: na stronie internetowej Gminy Podegrodzie. 

Materiały, tj. projekt uchwały, Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie oraz formularz 

konsultacyjny dostępne były:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Podegrodzie oraz na stronie internetowej Gminy 

Podegrodzie, jako załącznik ogłoszenia o konsultacjach społecznych; 

 w Urzędzie Gminy Podegrodzie, w godzinach pracy Urzędu. 

 

Na stronie internetowej Gminy Podegrodzie uruchomiono zakładkę „Gminny Program 

Rewitalizacji”, gdzie zamieszczane były informacje związane z tematem rewitalizacji. Informacje te 

będą uzupełniane w trakcie kolejnych etapów realizowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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2. Przebieg konsultacji 

Projekt uchwały i Regulaminu powstał w oparciu o wywiady pogłębione z liderami 

społecznymi, rekomendacje przedstawicieli Urzędu Gminy oraz wiedzę ekspercką Wykonawcy. 

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu pozwoliły na zweryfikowanie na ile rekomendacje 

zgłaszane we wcześniejszych etapach przez stronę społeczną oraz przedstawicieli samorządów 

odpowiadają na potrzeby mieszkańców.  

2.1. Spotkanie konsultacyjne 

Spotkanie odbyło się w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy  

w Podegrodziu. Przebieg spotkania przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie 

2. Wyjaśnienie pojęcia rewitalizacji w myśl ustawy o rewitalizacji. 

3. Prezentacja zapisów projektu uchwały i Regulaminu. 

4. Przedstawienie harmonogramu dalszych prac. 

5. Przekazanie informacji o formie i sposobie zgłaszania uwag do projektu dokumentu. 

Zaprezentowana treść dokumentu została odebrana pozytywnie. W trakcie spotkania nie 

wnoszono uwag do przedstawionych materiałów. 

 

2.2. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

Na formularzu konsultacyjnym nie zostały zgłoszone żadne uwagi.  

2.3. Konkluzje 

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie powstał przy aktywnym udziale 

interesariuszy na poszczególnych etapach jego tworzenia. Szeroki proces uspołecznienia etapu 

diagnostycznego zaowocowały akceptacją opracowanego dokumentu.  

 


