
  

Protokół z konsultacji społecznych  

dotyczących projektu uchwały 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu  

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

 

1. Podstawa prawna i cel konsultacji społecznych 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne zostały ogłoszone 

na podstawie art. 5, art. 6  oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

z 2017 r. , poz. 1023).  

Konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii, propozycji i uwag odnośnie projektu uchwały 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

2. Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach społecznych 

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmował obszar gminy Bojszowy. 

Konsultacje skierowane były do wszystkich mieszkańców, podmiotów prowadzących 

lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą oraz podmiotów 

prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym 

do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. 

3. Formy konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne miały formę: 

a) zbierania uwag w postaci papierowej poprzez udostępniony formularz uwag i złożenie 

go w Urzędzie Gminy w Bojszowach lub w postaci elektronicznej przez wypełnienie 

zamieszczonego na stronie internetowej www.bojszowy.pl oraz bip.bojszowy.pl formularza uwag 

i przesłanie go na adres poczty elektronicznej: wojt_bojszowy@pro.onet.pl;  

b) spotkania otwartego dla mieszkańców umożliwiającego wyrażenie opinii, propozycji i uwag; 

c) zbierania uwag ustnych w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, 

pok. nr 8. 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji, a także formularz zgłaszania uwag były dostępne: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej (zakłada „Prawo lokalne” – „Konsultacje społeczne”), 

na  stronie internetowej www.bojszowy.pl (zakładka „Rewitalizacja”), 

b) w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, pok. nr 8 Urzędu Gminy 

w Bojszowach ul. Gaikowa 35. 

 

 

 

http://www.bojszowy.pl/
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4. Przebieg konsultacji społecznych 

Zasady, tryb i termin przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie 

określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji określało 

Zarządzenie Nr 0050/74/2017 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 20.10.2017 r. Ponadto Zarządzeniem 

Nr 0050/73/2017 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 20.10.2017 r. została powołana komisja 

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Powiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostało upublicznione w dniu 26.10.2017 r. 

w formie obwieszczenia Wójta Gminy Bojszowy (zamieszczenie na gminnych tablicach ogłoszeń na 

terenie gminy Bojszowy, na stronie www.bip.bojszowy.pl oraz w gazecie lokalnej „Nasza Rodnia” nr 11 

(247), listopad 2017 r.). 

 

Konsultacje społeczne prowadzone były od 09 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. 

Spotkanie otwarte z mieszkańcami odbyło się 21 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w Bojszowach – 

w Gminnej Bibliotece Publicznej, ul. Gościnna 6. W spotkaniu wzięło udział 6 osób. 

5. Zgłoszone uwagi  

5.1. Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji w formie papierowej.  

5.2. Zgłoszono uwagi  w formie elektronicznej za pomocą udostępnionego formularza uwag – jedno 

zgłoszenie (łącznie dwie uwagi). 

 

 

 

 

http://www.bip.bojszowy.pl/


  

 

Lp. 
Zapis w projekcie dokumentu z podaniem 

rozdziału, § itp. 
Uwaga lub propozycja zmiany 

zapisu 
Uzasadnienie Stanowisko Wójta Gminy Bojszowy 

1. 

 
Zał nr 1 do uchwały, 
 Rozdział 1  
 § 2  pkt 2 
2) 1 przedstawiciela mieszkańców gminy innego 
niż wymienionego w pkt 1; 

 
Zał nr 1 do uchwały, Rozdział 1  
 § 2  pkt 2 
2)  2 - 3 przedstawicieli 
mieszkańców gminy innych niż 
wymienieni w pkt 1; 

 
Z obszaru rewitalizacji będą korzystać 
nie tylko mieszkańcy podobszarów. 
których w proponowanej uchwale jest 
ośmiu, Jest to duża reprezentacja 
przeliczając ilość przedstawicieli w 
radzie z podobszaru, w stosunku do 
liczby mieszkańców np. danej 
miejscowości, którzy będą korzystali z 
obiektów po przeprowadzonej 
rewitalizacji. Nic nie stoi na przeszkodzie 
aby zwiększyć ilościowo skład komisji do 
16 czy 17 członków komitetu, a tym 
samym przyczynić się do większego 
zaangażowania się mieszkańców w 
procesy tworzenia nowej przestrzeni 
publicznej, służącej wszystkim 
mieszkańcom, nie tylko osobom z 
pdobszarów, którzy i tak już mają dużą 
reprezentację w przedstawionym 
projekcie uchwały, dotyczącą wyboru 
składu rady Komitetu Rewitalizacji. 

 
Uwaga uwzględniona. 
Zostanie dokonana korekta wskazanego 
zapisu na:  
„3 przedstawicieli mieszkańców gminy 
innych niż wymienieni w pkt. 1”. 
 
Uzasadnienie: Komitet nie ma żadnych 
kompetencji władczych. Może jednak 
wydawać opinie i doradzać w sprawach 
związanych z procesem rewitalizacji 
realizowanym na terenie gminy Bojszowy. 
W skład Komitetu powinni wchodzić 
przedstawiciele różnych grup interesariuszy 
obszaru rewitalizacji, a także pozostałych 
mieszkańców gminy. 

2. 

 
§ 2. 

 Komitet liczy nie więcej niż 15 Członków, w 
tym: 
 

 
§ 2. 

 Komitet liczy nie więcej niż 17 
Członków, w tym: 

 
Konsekwencja wcześniejszej poprawki 

 
Uwaga uwzględniona. 
Zostanie dokonana korekta wskazanego 
zapisu na:  
„Komitet liczy nie więcej niż 17 Członków, w 
tym:”. 
 
Uzasadnienie: Kluczowym założeniem 
rewitalizacji jest partycypacja społeczna, 
która obejmuje przygotowanie, 
prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób 
zapewniający aktywny udział interesariuszy 
w pracach Komitetu Rewitalizacji. Przy 17 
członkach Komitetu, 3 osoby będą 
reprezentowały mieszkańców gminy spoza 
obszaru rewitalizacji. 
 

 



  

6. Omówienie przebiegu spotkania konsultacyjnego: 21 listopada 2017 r. 

Spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach, ul. Gościnna 6 – w spotkaniu uczestniczyło 

6 osób, w tym członkowie komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz 

radny. W trakcie spotkania omówiono zapisy projektu uchwały. W trakcie dyskusji była możliwość 

zgłaszania uwag i opinii. Podczas spotkania nie zgłoszono uwag do protokołu. 

7. Omówienie przebiegu zbierania uwag ustnych: 

Uwagi ustne można było kierować w czasie trwania konsultacji do pracowników w Referacie 

Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, pok. nr 8 Urzędu Gminy w Bojszowach. Kontakt 

telefoniczny – 32 218 93 66 wew. 115. Nie zgłoszono uwag. 

8. Autopoprawki i korekty redakcyjne 

W ramach trwających konsultacji społecznych wprowadzono autopoprawki stylistyczne, interpunkcyjne 

oraz redakcyjne.  

Na tym protokół zakończono. 

Z dniem podpisania niniejszego protokołu kończy pracę komisja ds. przeprowadzenia konsultacji 

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

Komitetu Rewitalizacji powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy  Nr 0050/73/2017 z dnia 

20.10.2017 r.. 

Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności ze spotkania w Bojszowach z dnia 21.11.2017 r. 

Bojszowy, 04.12.2017 r. 

Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (Zarządzenie Nr 0050/73/2017 

z dnia 20.10.2017 r.): 
 

1. Longina Giedwiłło   

2. Małgorzata Knopik 

3. Agnieszka Sklorz     

4. Antoni Wilczek          

5. Piotr Wróbel              


