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Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu 

dotyczącego zasad wyznaczania składu  

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji przeprowadzonych w formie spotkania 

z przedstawicielami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami  

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 było spotkanie z przedstawicielami instytucji publicznych i 

przedsiębiorcami, które odbyło się 8 stycznia 2018r. w godzinach 14.00 do 16.00 

 

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 

instytucji publicznych i przedsiębiorcy.  

 

Uczestnicy zostali poinformowani o możliwości składania uwag za pośrednictwem formularza 

konsultacyjnego w formie papierowej i elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.leszno.pl/
http://www.rewitalizacja.leszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
http://www.rewitalizacja.leszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.facebook.com/RewitalizacjaLeszna
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Graficzna forma zaproszenia na spotkania konsultacyjne: 

 

 
 

 

III. Przebieg konsultacji – spotkanie z przedstawicielami instytucji publicznych i 

przedsiębiorcami 

 

Forma konsultacji: Spotkanie z przedstawicielami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami 

Miejsce:  Stacja Biznes, pl. Metziga 1 

Czas: 8.01.2018 r., godz. 14.00 – 16.00 

 

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 – pojawiły się głosy proponujące 

uwzględnienie w składzie Komitetu Rewitalizacji przedstawicieli następujących grup, 

instytucji: 

• Więcej osób reprezentujących wspólnoty mieszkaniowe 

• Przedstawiciel Policji  
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• Przedstawiciel Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, który zarządza 

dużą ilością zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 

• Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, stanowiący równowagę dla 

funkcjonującego w regulaminie przedstawiciela Leszczyńskiej Rady Seniorów 

(dyskutowano o odpowiednim uwzględnieniu w regulaminie zapisu, który 

umożliwia członkostwo w Komitecie osoby niepełnoletniej) 

• Pojawił się głos reprezentujący stanowisko, iż w Komitecie Rewitalizacji 

powinny zasiadać tylko osoby posiadające wiedzę, doświadczenie, 

zaangażowane w sprawy miasta – działacze reprezentujący różne instytucje, 

organizacje, niekoniecznie mieszkańcy miasta czy obszaru rewitalizacji, z 

których tylko niewielu zaangażowanych jest w sprawy rewitalizacji  

b. Długość kadencji Komitetu Rewitalizacji - pojawił się pojedynczy głos dotyczący 

wydłużenia kadencji do 5 lat, by nie było konieczności zbyt częstego wybierania 

członków Komitetu. W opinii większości uczestników kadencja 3-letnia jest jednak 

optymalna. 

c. Postulat, by w Komitecie Rewitalizacji zasiadali tylko mieszkańcy Leszna. 

d. Uczestnicy spotkania postulowali o zwiększenie kompetencji Komitetu Rewitalizacji 

wykraczających poza funkcję opiniodawczo-doradczą. Wyjaśniono, że zakres działania 

i rola Komitetu wyznaczona jest ustawą o rewitalizacji. 

 

Wnioski oraz inne elementy dyskusji podczas spotkania: 

1. Zaproponowany Regulamin dotyczący zasad wyznaczania składu i zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji został odebrany przez uczestników spotkania pozytywnie. 

Wyrażali duże nadzieje z powołaniem takiego ciała – określili to jako kolejną próbę 

zaangażowania większej ilości osób w rewitalizację. 

Fakt uwzględnienia w składzie Komitetu Radnych Rady Miejskiej Leszna również został 

odebrany pozytywnie. Podczas spotkania zauważono dotychczasowe małe 

zainteresowanie radnych procesem rewitalizacji. 

2. Podczas spotkania przedstawiono propozycje spraw, którymi zdaniem uczestników 

powinien zająć się Komitet Rewitalizacji, m.in. ustanowienie Komitetu 

Mieszkaniowego czy poszukiwaniem możliwości zdobywania środków na działania 

rewitalizacyjne (np. zbywanie przez Miasto najbardziej zdewastowanych kamienic, 

finansowanie inwestycji rewitalizacyjnych w ramach Komitetu Inicjatyw 

Gospodarczych) 

 

Liczba uczestników spotkania: 15 osób (zgodnie z listą obecności). Wśród nich byli m.in. 

przedstawiciele jednostek miejskich (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych), PKP S.A., 

przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, mieszkańcy, 

przedstawiciele mediów lokalnych. 
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Opracował: Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna 


