Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu
dotyczącego zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji przeprowadzonych w formie
warsztatów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, liderami lokalnymi i
mieszkańcami w dniu 8 stycznia 2018r.

Leszno, styczeń 2017 r.
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I. Cel, termin oraz formy konsultacji społecznych
Podjęcie przez Radę Miasta Leszna uchwały dotyczącej funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji
zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu Regulaminu określającego
zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Okres trwania konsultacji społecznych - od 14.12.2017 r. do 13.01.2018r. do godz. 15.00.
Ich celem było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji.
Jedną z zastosowanych form konsultacji były warsztaty z przedstawicielami organizacji
pozarządowych, liderami lokalnymi i mieszkańcami, które odbyło się 8 stycznia 2018r. w godzinach
16.30 do 18.30.

II. Informowanie o konsultacjach
Informacje o prowadzonych konsultacjach zostały opublikowane i przekazane w różnorodnych
formach, zapewniających możliwie najlepsze dotarcie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych
grup mieszkańców i interesariuszy. Projekt Regulaminu wraz z formularzem konsultacyjnym został
udostępniony mieszkańcom na stronach internetowych Urzędu Miasta (www.bip.leszno.pl,
www.rewitalizacja.leszno.pl, www.konsultacje.leszno.pl ) oraz był dostępny w Wydziale Promocji i
Rozwoju Urzędu Miasta Leszna.
Formy informacji o konsultacjach:
1. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Leszna – www.bip.leszno.pl w zakładce
Komunikaty i Ogłoszenia/Konsultacje społeczne
2. Na stronie www.rewitalizacja.leszno.pl
3. Na stronie www.konsultacje.leszno.pl
4. Profil na Facebooku: www.facebook.com/RewitalizacjaLeszna oraz profil miasta Leszna
5. Lokalne media – prasa i portale internetowe
6. Wysyłka zaproszeń mailowych skierowanych do różnych grup społecznych: przedstawiciele
organizacji pozarządowych, liderzy lokalni, mieszkańcy itp..
Uczestnicy zostali poinformowani o możliwości składania uwag za pośrednictwem formularza
konsultacyjnego w formie papierowej i elektronicznej.
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Graficzna forma zaproszenia na spotkania konsultacyjne:

III. Przebieg konsultacji – spotkanie z przedstawicielami instytucji publicznych i
przedsiębiorcami
1. Forma konsultacji: Warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnymi
liderami i mieszkańcami.
Miejsce: Stacja Biznes, pl. Metziga 1
Czas: 8.01.2018 r., godz. 16.30 – 18.30
Przebieg konsultacji:
1.1 Powitanie uczestników oraz wprowadzenie
1.2 Prezentacja multimedialna projektu Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu i
zasad działania Komitetu Rewitalizacji
1.3 Dyskusja, uwagi uczestników spotkania:
a. Liczba i skład członków Komitetu Rewitalizacji – pojawił się głos proponujący
uwzględnienie w składzie Komitetu Rewitalizacji przedstawiciela Młodzieżowej Rady
Miasta Leszna. Ponadto zaproponowaną w regulaminie liczbę członków Komitetu
oscylującą w granicach 16 osób (ze zwiększeniem o 1 osobę reprezentującą młodzież
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do liczby 17) uznano za najbardziej optymalna dla efektywności prac Komitetu. Zbyt
duża liczba uniemożliwiłaby, zdaniem uczestników możliwość uzyskania porozumienia.
b. Długość kadencji Komitetu Rewitalizacji – zaproponowana w Regulaminie 3-letnia
kadencja uzyskała aprobatę uczestników warsztatów.
c. Procedura naboru członków Komitetu – liczba głosów poparcia wg uczestników
warsztatów jest odpowiednia.
Wnioski oraz inne elementy dyskusji podczas spotkania:
1. Zaproponowany Regulamin dotyczący zasad wyznaczania składu i zasad działania
Komitetu Rewitalizacji został odebrany przez uczestników warsztatów pozytywnie.
Nie zgłoszono, poza jedną wymienioną powyżej w punkcie 1.3.a, większych uwag,
które wymagałyby zmian Regulaminu.
Podobnie jak uczestnicy wcześniejszego spotkania, podczas warsztatów wyrażano
duże nadzieje w związku z powołaniem Komitetu Rewitalizacji.
2. Postulat, by członkowie Komitetu Rewitalizacji uczestniczyli w wyjazdach studyjnych,
co umożliwi zapoznanie się z dobrymi praktykami rewitalizacyjnymi w innych
miejscowościach i poszerzy kompetencje osób zasiadających w Komitecie.
Liczba uczestników spotkania: 11 osób (zgodnie z listą obecności). Wśród nich byli m.in.
przedstawiciele organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”,
Spółdzielnia Socjalna OMNES, Stowarzyszenie ECHO, Fundacja Zdrowa Natura,
Stowarzyszenie Centrum PISOP, Stowarzyszenie „Wygraj siebie”), mieszkańcy,
przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna.

Opracował: Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna
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