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1. Przedmiot konsultacji  

 Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców gminy na temat zasad wy-

znaczania składu komitetu rewitalizacji oraz zasad jego działania. Komitet rewitalizacji stano-

wić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczą-

cych przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-do-

radczą wójta. 

2. Podstawa prawna  

 Przeprowadzenie konsultacji społecznych reguluje art. 6 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). 

3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 

 Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się  w tym obszarze, w tym 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 

społecznego, 

 mieszkańcy gminy, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność społeczną, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

 organy władzy publicznej, 

 podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.    

4. Termin, forma oraz przebieg konsultacji 

Konsultacje przeprowadzono w okresie od 9 września do 31 października 2016 r. Ob-

wieszczenie Wójta Gminy Bliżyn w tej sprawie opublikowano dnia 08.09.2016 r. Ponieważ 

opublikowano je z pominięciem siedmiodniowego terminu poprzedzającego wyznaczony okres 

konsultacji, termin konsultacji został przedłużony obwieszczeniem z dnia 13 października 2016 

r. i w związku z tym konsultacje trwały przez okres 54 dni. W ramach konsultacji projektu 
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uchwały zorganizowano spotkanie dnia 28 września 2016 r. Obwieszczenie o terminie spotka-

nia opublikowano dnia 19 września 2016 r. Trzecią formą konsultacji było zbieranie uwag ust-

nych 

W spotkaniu, które odbyło się w sali USC urzędu gminy wzięło udział 5 mieszkańców 

gminy. Uczestnicy byli zainteresowani następującymi kwestiami: 

Pytanie - W jakim celu powoływany jest komitet? 

Odp. Komitet będzie współpracował przy przygotowaniu programu rewitalizacji przez gminę, 

będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, będzie również współpracował w trakcie 

realizacji procesu rewitalizacji i jego oceny.    

Pytanie - Czy członkowie komitetu będą pobierać wynagrodzenie za pracę?  

Odp. Funkcje w komitecie są bezpłatne. 

Pytanie - Kto będzie podejmował decyzję, które osoby wejdą w skład komitetu? 

Odp. Zgodnie z regulaminem powoływanie i odwoływanie członków należy do kompetencji 

wójta. Komitet zostanie powołany zarządzeniem wójta po podjęciu uchwały przez radę gminy 

w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji. 

 W ramach trzeciej formy konsultacji tj. uwagi ustne, udzielono zainteresowanym oso-

bom wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania. Dotyczyły one tych samych kwestii, które 

poruszano podczas spotkania w dniu 28 września 2016 r. Telefonicznie udzielono tych samych 

wyjaśnień.  

5. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji  

Podczas trwania konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad powoływania komitetu 

nie wpłynęły żadne uwagi formalne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


