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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 zbieranie uwag w formie ankiety podczas konferencji 

„Człowiek w centrum. Rewitalizacja Leszna”, które odbyło się 14 grudnia 2017r. w godzinach 10.00 

do 14.00. 

 

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 

organizacji pozarządowych, liderzy lokalni, mieszkańcy, przedstawiciele instytucji, wydziałów 

Urzędu Miasta Leszna oraz jednostek miejskich, przedsiębiorcy itp.  

 

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 konferencję wraz z informacją o wystąpieniu dotyczącym Komitetu 

Rewitalizacji: 
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III. Przebieg konsultacji – zbieranie uwag w postaci ankiety podczas konferencji  

 

1. Forma konsultacji: Zbieranie uwag w formie ankiety podczas konferencji „Człowiek w centrum. 

Rewitalizacja Leszna” 

Miejsce: Ratusz w Lesznie 

Czas: 14 grudnia 2017r., godz. 10.00-14.00 

Przebieg konsultacji: 

Jednym z punktów programu konferencji była prezentacja pracownika Wydziału Promocji  

i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna przedstawiająca czym jest i jak miałby działać Komitet 

Rewitalizacji (prezentacja pn. „Jak miałby funkcjonować Komitet Rewitalizacji Miasta Leszna?”). 

W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób reprezentujących różne grupy interesariuszy. Była to 

więc doskonała okazja, by poinformować przedstawicieli różnych grup interesariuszy 

rewitalizacji o rozpoczętych konsultacjach społecznych oraz założeniach funkcjonowania 

Komitetu Rewitalizacji. 

Do materiałów konferencyjnych rozdawanych każdemu uczestnikowi konferencji dołączono 

projekt Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji oraz ankietę. 

W efekcie otrzymano 3 wypełnione ankiety, z czego w jednej zaznaczono brak uwag do 

regulaminu.  

 

Lp. Zgłaszający 

Uwagi ogólne 
(zachowano 

oryginalną pisownię 
zgłoszonych uwag) 

Uwagi szczegółowe, 
proponowane zmiany 

(zachowano oryginalną pisownię zgłoszonych 
uwag) 

Stanowisko 
Prezydenta 

 
ZBIERANIE UWAG W FORMIE ANKIETY 

PODCZAS KONFERENCJI „CZŁOWIEK W CENTRUM. REWITALIZACJA LESZNA” 
 

1.  
Alina Samo-

lewska 

1. Rodzi 
wątpliwość 
liczba 
dopuszczonych 
nieobecności 
członków 
Komitetu do 
minimalnej 
ilości spotkań. 
Trzy do 
czterech? Czyli 
członek rady 
może być 
obowiązkowo 
1 raz w roku 

Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu  
Uwaga / propozycja: Może powinien 
być większy udział właścicieli z rejonu 
rewitalizacji 
Uzasadnienie: Ze względu na 
strukturę samego rynku – szarego – 
może trzeba sprawdzić strukturę 
własności na terenie rewitalizacji 

Regulamin mówi o 
minimalnej ilości 
spotkań. Może ich być 
więcej. 
Co do większego 
udziału właścicieli – 
zwiększono liczbę 
przedstawicieli 
wspólnot 
mieszkaniowych na 
obszarze rewitalizacji, 
z 1 osoby do 2. 
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2. Ilość spotkań 
(minimum) 
może 
hamować 
powstawanie, 
kontynuowanie 
jakichś 
zamierzeń. 
Spotkania co 2 
miesiące mogą 
bardziej 
aktywizować 
sam Komitet 

3. Może 
spotkania robić 
w terminach 
przed 
spotkaniami 
Rady Miasta 
Leszna, tak aby 
móc 
przygotować 
materiał i móc 
przedstawić 
radzie 

2.  

Janina Piotro-

wiak – Zespół 

Szkół Elektro-

niczno-Teleko-

munikacyjnych 

 

Rozdział 2. § 3 
Sposób wyboru członków Komitetu 
Uwaga / propozycja: Wymaga zaan-
gażowania się kandydatów i zebrania 
poparcia – może to być trudne choć 
pożyteczne 
Uzasadnienie: Może wystarczyłby au-
torytet instytucji typujących 

Członkowie Komitetu 
Rewitalizacji powinni 
być reprezentantami 
grup, z których się 
wywodzą, dlatego 
powinni być 
wybierani zgodnie z 
zasadą wyłaniania 
przez interesariuszy 
ich przedstawicieli 
wskazanej w ustawie 
o rewitalizacji. 

3.  
Teresa  

Rękosiewicz 
Brak uwag do 
Regulaminu 

Brak uwag do Regulaminu --- 
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Opracował: Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna 


