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Skawina, 24 maja 2016 r. 
 
 

Raport z konsultacji społecznych 
 

Przedmiot konsultacji: 
„Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina i ustanowienia jego regulaminu” 

 
 
 

I. Przedmiot konsultacji społecznych 
II. Podmiot konsultacji społecznych 
III. Cel konsultacji społecznych 
IV. Organizacja i przebieg 
V. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 
VI. Zgłoszone uwagi  
VII. Podsumowanie z przebiegu konsultacji społecznych 

 
 

I. Przedmiot konsultacji społecznych 
 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był: 
 projekt Uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina i ustanowienia jego regulaminu. 

 
II. Podmiot konsultacji społecznych 

 
Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy i interesariusze obszaru Gminy Skawina. 
 

III. Cel konsultacji społecznych 
 
Jednym z kluczowych elementów opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji jest określenie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji, który jest ciałem pełniącym 
funkcję opiniodawczo–doradczą władz gminy podczas trwania procesu rewitalizacji. W związku z tym, celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do 
zaopiniowania mieszkańcom oraz interesariuszom obszaru Gminy Skawina treści Uchwały dotyczącej powołania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina wraz z regulaminem 
jego funkcjonowania, z możliwością zgłaszania uwag i sugestii. 
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IV. Organizacja i przebieg 
 

Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 06 kwietnia do 06 maja 2016 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Skawina nr 59.2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zamiaru przeprowadzenia konsultacji społecznych a także Obwieszczeniem Burmistrza z dnia 30 marca w tej samej 
sprawie. 
 
Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców i interesariuszy obszaru Gminy Skawina. W tym celu materiały 
konsultacyjne zostały umieszczone: 
 na stronie www.gminaskawina.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, w podzakładce „Program rewitalizacji”; 
 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, w zakładce ”Zamówienia publiczne i ogłoszenia”, w podzakładce „Ogłoszenia różne”; 
 na profilu Facebook Gminy Skawina; 
 w formie papierowej w Biurze Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2; 
 Przedłożone w trakcie warsztatu i debaty w ramach konsultacji, które odbyły się w Radziszowie w dniu 12.04.2016 r. oraz w Skawinie dnia 19.04.2016 r. 
 
Informacja o trwających konsultacjach społecznych była rozpowszechniana w formie informacji na stronie internetowej gminy, na profilu Facebook’owym gminy, Obwieszczenia 
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina umieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz w formie papierowej w gablocie 
urzędowej. Dodatkowo informacja o konsultacjach była wysyłana mailowo do radnych Rady Miejskiej w Skawinie, Przewodniczących Zarządów Osiedli miasta Skawina, 
Sołtysów, jednostek organizacyjnych gminy, szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw z Gminy Skawina. 
 
Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularz  Zgłaszania Uwag możliwy do pobrania ze strony www.gminaskawina.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” 
podzakładce „Program rewitalizacji” lub do odebrania w Zespole ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, który można było przesłać pocztą elektroniczną na adres 
rewitalizacja@gminaskawina.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu, Rynek 14. Wzór  Formularza Zgłaszania Uwag stanowi 
załącznik do raportu. Dodatkowo uwagi ustne były zbierane podczas spotkań w formie warsztatu i debaty w ramach konsultacji.  
 

W toku konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania w formie warsztatu konsultacyjnego w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie dnia 12.04.2016 r. oraz debaty 
społecznej w Sali obrad Ratusza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie dnia 19.04.2016 r. Przedmiotem spotkania była dyskusja na temat treści projektu Uchwały w sprawie 
powołania Komitetu rewitalizacji wraz z projektem jego regulaminu, jak również zebranie uwag i sugestii. 
 

V. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 
 

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru Gminy Skawina. 
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VI. Zgłoszone uwagi 
 
Podczas trwających konsultacji zgłoszono łącznie 24 uwagi, w tym w formie: 
 papierowej: 0 
 elektronicznej: 19 
 ustnej: 5 
 
Zgłoszone uwagi: 
 

 

Nr uwagi 

Część dokumentu,  
do którego odnosi 
się uwaga (numer 
strony dokumentu, 
nazwa sekcji) 

Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi Odpowiedź 

Uwaga nr  1 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 6 
 

Propozycja wprowadzenia 
dodatkowego ustępu do § 6 w 
treści: Protokół z posiedzenia  
Komitetu rewitalizacji będzie 
każdorazowo publikowany na 
stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Skawinie. 
 

Zapis zagwarantuje dostęp wszystkich 
zainteresowanych do informacji o przedmiocie 
odbytych posiedzeń Komitetu. 
 

Uwaga uwzględniona  
 
W celu zapewnienia transparentności procesu 
rewitalizacji konieczna jest publikacja wszelkich 
dokumentów z nim związanych. 
 

     

Uwaga nr  2 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust.2 
 

Zapis  § 3 ust.2  sugeruje, że 
najmniejsza liczba członków 
Komitetu to 15 osób. 
                   
Zakładam, że w skład Komitetu 
winno wejść przynajmniej po 1 
przedstawicielu jednostek 
pomocniczych Gminy. W związku z 
tym najmniejsza liczba członków to 
25 osób, a chcąc utrzymać liczbę 
osób sugerowanych w  § 3 ust. 2 
pkt 8 to przynajmniej 37 osób. 

 Uwaga uwzględniona  
 
Konieczność wprowadzenia zapisu w § 3 ust.2 pkt 9 
" nie więcej niż po jednym przedstawicielu każdego z 
16 sołectw wskazanych przez właściwe Rady 
Sołeckie" 
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Uwaga nr  3 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 1 ust.1 
 

1. Komitet Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina, zwany dalej Komitetem, 
wspiera działania Burmistrza 
Miasta i Gminy Skawina w 
obszarze rewitalizacji, stanowi 
forum współpracy i dialogu 
interesariuszy z organami gminy, a 
także sprawuje funkcję 
opiniodawczo-doradcze w 
sprawach związanych z 
opracowaniem i wdrażaniem 
Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Skawina na lata 2016-
2020 oraz oceną przebiegu 
procesu rewitalizacji na obszarze 
Gminy Skawina. 
 

( dlaczego nie dłużej niż 2020, np. 2022, skoro wiemy 
już dzisiaj, że będzie taka potrzeba? )  
 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadza się zmianę w treści "na lata 2016-2022". 
 

     

Uwaga nr  4 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 1 ust.1 
 

2. Komitet inicjuje oraz uczestniczy 
w opiniowaniu projektów uchwał 
Rady Miejskiej w Skawinie i 
zarządzeń Burmistrza Miasta i 
Gminy Skawina związanych z 
rewitalizacją na obszarze Gminy 
Skawina. 
 

czy zarządzenia burmistrza też ma opiniować, a co 
jeśli zaopiniuje negatywnie? 
 

Uwaga nie uwzględniona 
 
Komitet sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą na 
rzecz Burmistrza zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o 
rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., a co za 
tym idzie Burmistrz będzie brał taką opinię pod 
rozwagę, lecz ostateczna decyzja będzie należała do 
organu wykonawczego. 
 

     

Uwaga nr  5 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust.1 
 

1. Członków Komitetu powołuje 
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 
w drodze zarządzenia. 
 

(co jeśli komitet negatywnie zaopiniuje również to 
zarządzenie, patrz powyżej)  
 

Uwaga nie uwzględniona 
 
Komitet nie będzie miał możliwości zaopiniowania 
tego zarządzenia, z uwagi na to, iż na tym etapie 
Komitet formalnie nie będzie jeszcze funkcjonował. 
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Uwaga nr  6 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust.2 pkt 2 
 

2)      nie więcej niż 3 radnych 
wskazanych przez Radę Miejską w 
Skawinie, 
 

2)      nie więcej niż 3(2) radnych (niech radni „walczą” 
o kwalifikacje z innych „kategorii” np. zarządy osiedli, 
sołectwa)  wskazanych przez Radę Miejską w 
Skawinie, 
 

Uwaga nie uwzględniona 
 
Zgodnie z zapisem tego punktu, który brzmi "nie 
więcej niż 3 radnych wskazanych przez Radę 
Miejską w Skawinie" Rada Miejska może podjąć 
decyzję o wystawieniu mniejszej liczby 
przedstawicieli niż proponowana. 
 

     

Uwaga nr  7 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust.2 pkt 6 
 

6) nie więcej niż 5 mieszkańców 
Gminy Skawina, nie będących 
członkami stowarzyszeń i nie 
pracujących w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Skawina, 
 

6)      nie więcej niż 5(6 ) mieszkańców Gminy 
Skawina, ( reprezentujących różne rejony 
zamieszkania w tym 3 z sołectw i 3 z miasta) nie 
będących członkami stowarzyszeń i nie pracujących w 
jednostkach organizacyjnych Gminy Skawina, 
 

Uwaga nie uwzględniona 
 
W opinii projektodawcy nie należy nadmiernie 
powiększać liczby przedstawicieli. W przypadku 
większej liczby zgłoszeń, przedstawiciele tej grupy w 
swoim gronie wybiorą kandydatów na członków. 
 

     

Uwaga nr  8 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust.2 pkt 7 
 

7) nie więcej niż 3 przedstawicieli 
podmiotów prowadzących lub 
zamierzających prowadzić na 
obszarze Gminy Skawina 
działalność społeczną, w tym 
organizacji pozarządowych lub grup 
nieformalnych;  
 

7) nie więcej niż 3 przedstawicieli podmiotów 
prowadzących lub zamierzających prowadzić ( jak to 
weryfikować kto i kiedy zamierza prowadzić 
działalność ? ) na obszarze Gminy Skawina 
działalność społeczną, w tym organizacji 
pozarządowych lub grup nieformalnych;  
 

Uwaga nie uwzględniona 
 
Taka treść jest spójna z zapisami Ustawy o 
rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Każda z 
osób zgłaszających się podpisuje deklaracje 
przystąpienia, w której oświadcza w tym przypadku, 
iż zamierza prowadzić działalność społeczną na 
obszarze Gminy Skawina. 
 

     

Uwaga nr  9 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust.2 pkt 8 
 

8) nie więcej niż 21 przedstawicieli 
każdego z 9 osiedli miasta 
Skawina, wskazanych przez 
właściwe Zarządy Osiedli, z 
zastrzeżeniem: 
a) nie więcej niż 3 przedstawicieli 
osiedla nr 1 Przemysłowe, 
wskazanych przez Zarząd Osiedla; 
b) nie więcej niż 1 przedstawiciela 

8) nie więcej niż 21 przedstawicieli każdego z 9 osiedli 
miasta Skawina, wskazanych przez właściwe Zarządy 
Osiedli, z zastrzeżeniem: 
a) nie więcej niż 3(1lub 2) przedstawicieli osiedla nr 1 
Przemysłowe, wskazanych przez Zarząd Osiedla; 
b) nie więcej niż 1 przedstawiciela osiedla nr 2 Stare 
Miasto, wskazanego przez Zarząd Osiedla; 
c) nie więcej niż 4(1lub 2) przedstawicieli osiedla nr 3 
Kościuszki, wskazanych przez Zarząd Osiedla; 

Uwaga nie uwzględniona 
 
Proponowana liczba przedstawicieli osiedli 
odzwierciedla liczebność mieszkańców w 
poszczególnych osiedlach w stosunku do części 
wiejskiej gminy oraz fakt, iż tylko na terenie 
niektórych osiedli planowane jest wyznaczenie 
obszaru rewitalizacji. 
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osiedla nr 2 Stare Miasto, 
wskazanego przez Zarząd Osiedla; 
c) nie więcej niż 4 przedstawicieli 
osiedla nr 3 Kościuszki, 
wskazanych przez Zarząd Osiedla; 
d) nie więcej niż 5 przedstawicieli 
osiedla nr 4 Ogrody, wskazanych 
przez Zarząd Osiedla; 
e) nie więcej niż 1 przedstawiciela 
osiedla nr 5 Korabniki, wskazanego 
przez Zarząd Osiedla; 
f) nie więcej niż 1 przedstawiciela 
osiedla nr 6 Bukowskie, 
wskazanego przez Zarząd Osiedla; 
g) nie więcej niż 2 przedstawicieli 
osiedla nr 7 Samborek, 
wskazanych przez Zarząd Osiedla; 
h) nie więcej niż 3 przedstawicieli 
osiedla nr 8 Rzepnik, wskazanych 
przez Zarząd Osiedla; 
i) nie więcej niż 1 przedstawiciela 
osiedla nr 9 Radziszowskie, 
wskazanego przez Zarząd Osiedla; 
 

d) nie więcej niż 5 ( 1 lub 2 ) przedstawicieli osiedla nr 
4 Ogrody, wskazanych przez Zarząd Osiedla; 
e) nie więcej niż 1 przedstawiciela osiedla nr 5 
Korabniki, wskazanego przez Zarząd Osiedla; 
f) nie więcej niż 1 przedstawiciela osiedla nr 6 
Bukowskie, wskazanego przez Zarząd Osiedla; 
g) nie więcej niż 2 ( 1 ) przedstawicieli osiedla nr 7 
Samborek, wskazanych przez Zarząd Osiedla; 
h) nie więcej niż 3( 1 lub 2 ) przedstawicieli osiedla nr 
8 Rzepnik, wskazanych przez Zarząd Osiedla; 
i) nie więcej niż 1 przedstawiciela osiedla nr 9 
Radziszowskie, wskazanego przez Zarząd Osiedla; 
 

     

Uwaga nr  10 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust.2 pkt 9 
 

9) po jednym z przedstawicieli 
każdego z 16 sołectw wskazanych 
przez właściwe Rady Sołeckie z 
Gminy Skawina, 
 

9)      ( nie więcej niż) po jednym z przedstawicieli 
każdego z 16 sołectw wskazanych przez właściwe 
Rady Sołeckie z Gminy Skawina, (0 to również- nie 
więcej niż 1 !) 
 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadzenie zapisu w brzmieniu: "nie więcej niż po 
jednym przedstawicielu każdego z 16 sołectw 
wskazanych przez właściwe Rady Sołeckie" 
 

     

Uwaga nr  11 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 

10)      nie więcej niż 4 
przedstawicieli podmiotów 
prowadzących lub zamierzających 
prowadzić działalność gospodarczą 

10)      nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów 
prowadzących lub zamierzających prowadzić 
działalność gospodarczą na obszarze Gminy Skawina, 
(Jest to zapis  dublujący zapisy w §3 ust.2 pkt 7?!!!) 

Uwaga nie uwzględniona 
 
Przytoczony punkt dotyczy działalności społecznej. 
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Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust.2 pkt 10 
 

na obszarze Gminy Skawina, 
 

 

     

Uwaga nr  12 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust.2 pkt 11 
 

1)      nie więcej niż 2 
przedstawicieli środowiska 
naukowego i środowiska 
architektów oraz urbanistów. 
 

1)      nie więcej niż 2 (3 lub 4)  przedstawicieli 
środowiska naukowego i środowiska architektów oraz 
urbanistów. 
 

Uwaga nie uwzględniona 
 
W opinii projektodawcy, dodatkowe zwiększenie 
liczby członków komitetu nie wpłynie na 
efektywniejsze działanie Komitetu. 
 

     

Uwaga nr  13 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust. 8 
 

8. Kadencja Komitetu trwa do 
czasu zakończenia procesu 
rewitalizacji w latach 2016-2020, 
którego ostatnim elementem jest 
opracowanie Raportu z realizacji 
Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Skawina. 
 

8. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia 
procesu rewitalizacji w latach 2016-2020,( 2022) 
którego ostatnim elementem jest opracowanie Raportu 
z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Skawina. Za jego opracowanie/powstanie 
odpowiada Przewodniczący Komitetu. 
 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadza się zmianę w treści "w latach 2016-
2022". Dodanie zapisu "za którego powstanie 
odpowiada Przewodniczący Komitetu". 
 

     

Uwaga nr  14 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust. 9 
 

9. Członkostwo w Komitecie może 
ustać w wyniku śmierci, osobistej 
rezygnacji złożonej na piśmie, 
wykluczenia na wniosek 2/3 
członków Komitetu lub w wyniku 
odwołania i jednoczesnego 
wskazania nowego przedstawiciela 
w przypadku przedstawicieli 
wskazanych przez podmioty 
wymienione w § 3. ust.2 
 

9.      Członkostwo w Komitecie może ustać w wyniku : 
śmierci członka, osobistej rezygnacji złożonej                                                                                                             
na piśmie, pisemnej odmowy rekomendacji ( dot. 
przypadku gdy np. zarząd osiedla, Sołectwo, 
Burmistrz, zechcą z sobie wiadomych powodów 
„wymienić swojego przedstawiciela”) oraz odwołania 
na wniosek 2/3 członków Komitetu,  każdorazowo z 
jednoczesnym powołaniem nowego Członka ze 
środowiska członka ustępującego. Dotyczy przypadku 
przedstawicieli wskazanych przez podmioty 
wymienione w § 3. ust.2 
 

Uwaga częściowo uwzględniona  
 
Wprowadza się zapis "Członkostwo w Komitecie 
może ustać w wyniku śmierci członka, osobistej 
rezygnacji złożonej na piśmie, wykluczenia na 
wniosek 2/3 członków Komitetu lub w wyniku 
odwołania i jednoczesnego wskazania nowego 
przedstawiciela w przypadku przedstawicieli 
wskazanych przez podmioty wymienione w § 3. 
ust.2.". Tryb odwołania ustalają poszczególne 
środowiska wskazane § 3. ust.2. we własnym 
gremium. 
 

     

     



8 
 

     

     

     

Uwaga nr  15 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 5 ust. 1 
 

1.      Pracami Komitetu kieruje 
Przewodniczący Komitetu, a w 
razie jego nieobecności Zastępca 
Przewodniczącego Komitetu. 
 

1.      Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący 
Komitetu, a w razie jego nieobecności wyznaczony 
Zastępca Przewodniczącego Komitetu. 
 

Uwaga uwzględniona  
 
Wprowadzenie proponowanego zapisu, w brzmieniu: 
"1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący 
Komitetu, a w razie jego nieobecności wyznaczony 
Zastępca Przewodniczącego Komitetu." 
 

     

Uwaga nr  16 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 5 ust. 2 pkt 4 
 

4) zaprasza na posiedzenia 
Komitetu, w porozumieniu z 
Burmistrzem Miasta i Gminy 
Skawina, przedstawicieli organów, 
instytucji i organizacji, które nie są 
reprezentowane w Komitecie; 
 

4)        w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Skawina, zaprasza członków stałych komitetu oraz 
gości.  ( proponuje nowy tekst  ) 
 

Uwaga uwzględniona. 
 
Wprowadza się proponowany zapis: "4) w 
porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Skawina, zaprasza członków stałych komitetu oraz 
gości." 
 

     

Uwaga nr  17 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 6 ust. 1  
 

1. Posiedzenia Komitetu odbywają 
się według potrzeb Komitetu, z 
udziałem Burmistrza Miasta i 
Gminy Skawina, nie rzadziej niż raz 
na pół roku. 
 

1.      Posiedzenia Komitetu odbywają się według 
potrzeb Komitetu, z udziałem Burmistrza Miasta i 
Gminy Skawina, nie rzadziej niż raz na pół roku. ( 
komitet który spotyka się raz na pół roku udaje że 
pracuje. Przecież jego członkowie po miesiącu już nie 
pamiętają co było przedmiotem ostatniego spotkania. 
Po pół roku będą musieli uczyć się tego od nowa, a nie 
wszystkim będzie się chciało, zwłaszcza, że może się 
to zdarzyć kilka razy !!!) proponuję nie rzadziej niż co 3 
miesiące !)  
 

Uwaga nie uwzględniona 
 
Komitet co do zasady będzie spotykał się według 
potrzeb i sam będzie określał częstotliwość spotkań, 
która może być różna w ciągu roku. 
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Uwaga nr  18 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 6 ust. 2 
 

2. Komitet może podjąć uchwałę o 
powołaniu grup  dla podobszarów 
rewitalizacji charakteryzujących się 
pokrewnymi cechami przestrzenno-
funkcjonalnymi oraz 
występowaniem podobnych 
problemów. 
 

2.      Komitet może podjąć uchwałę ( czy musi być 
uchwała ? ) o powołaniu grup  dla podobszarów 
rewitalizacji charakteryzujących się pokrewnymi 
cechami przestrzenno-funkcjonalnymi oraz 
występowaniem podobnych problemów. 
 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadzenie zapisu: "Komitet może podjąć 
decyzję o powołaniu podgrup dla podobszarów 
rewitalizacji charakteryzujących się pokrewnymi 
cechami przestrzenno-funkcjonalnymi oraz 
występowaniem podobnych problemów", zgodnie z § 
6 ust. 4 regulaminu Komitetu Rewitalizacji. 
 

     

Uwaga nr  19 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 6 ust. 2 pkt 1 
 

1) grupa wypracowuje propozycję 
stanowiska, a następnie przedkłada 
je Przewodniczącemu Komitetu 
celem przyjęcia.  
 

1) Powołana grupa wypracowuje propozycję 
stanowiska w sprawie, a następnie przedkłada 
je Przewodniczącemu Komitetu celem przyjęcia przez 
Komitet. 
 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadzenie zapisu: "Powołana podgrupa 
wypracowuje propozycję stanowiska w sprawie, a 
następnie przedkłada je Przewodniczącemu 
Komitetu celem przyjęcia przez Komitet." 
 

     

Uwaga nr  20 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 6 ust. 6 
 

6.      Komitet, poza zwoływanymi 
spotkaniami, może uzgadniać 
wspólne stanowisko i przekazywać 
je w formie pisemnej Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Skawina, przy czym 
pismo takie musi być podpisane 
przez co najmniej 50% członków 
Komitetu, Przewodniczącego 
Komitetu lub Zastępcę 
Przewodniczącego Komitetu. Treść 
takiego pisma przekazywana jest 
do wiadomości wszystkim 
członkom Komitetu.  
 

6.      Komitet, poza zwoływanymi spotkaniami, może 
uzgadniać wspólne stanowisko i przekazywać je w 
formie pisemnej Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina, 
przy czym pismo takie musi być podpisane przez co 
najmniej 50% członków Komitetu, Przewodniczącego 
Komitetu lub Zastępcę Przewodniczącego Komitetu ( 
proponuję wykreślić podkreślenie, bo jeśli wszyscy 
członkowie będą ZA a tylko ci dwaj funkcyjni będą na 
NIE, to takie stanowisko „upadnie„ Treść takiego 
pisma przekazywana jest niezwłocznie do wiadomości 
wszystkim członkom Komitetu.  
 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadzenie zapisu w brzmieniu: " Komitet, poza 
zwoływanymi spotkaniami, może uzgadniać wspólne 
stanowisko i przekazywać je w formie pisemnej 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina, przy czym 
pismo takie musi być podpisane przez co najmniej 
50% członków Komitetu. Treść takiego pisma 
przekazywana jest niezwłocznie do wiadomości 
wszystkim członkom Komitetu." 
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Uwaga nr  21 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 3 ust. 2 pkt 6 
 

6) nie więcej niż 5 mieszkańców 
Gminy Skawina, nie będących 
członkami stowarzyszeń i nie 
pracujących w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Skawina, 
 

6)      nie więcej niż 5 mieszkańców Gminy Skawina, 
nie będących członkami stowarzyszeń i nie 
pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Skawina, zamieszkujących różne jednostki 
pomocnicze Gminy . 
 

Uwaga nie uwzględniona 
 
W opinii projektodawcy nie należy tworzyć 
dodatkowych kryteriów dotyczących miejsca 
zamieszkania przedstawicieli z tej grupy. W 
przypadku większej liczby zgłoszeń, przedstawiciele 
tej grupy w swoim gronie wybiorą kandydatów na 
członków. 
 

     

Uwaga nr  22 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 6 ust. 2 
 

2. Komitet może podjąć uchwałę o 
powołaniu grup  dla podobszarów 
rewitalizacji charakteryzujących się 
pokrewnymi cechami przestrzenno-
funkcjonalnymi oraz 
występowaniem podobnych 
problemów. 
 

2. Komitet może podjąć uchwałę o powołaniu podgrup 
dla podobszarów rewitalizacji charakteryzujących się 
pokrewnymi cechami przestrzenno-funkcjonalnymi 
oraz występowaniem podobnych problemów. 
 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadzenie proponowanego zapisu, w brzmieniu: 
"Komitet może podjąć decyzję o powołaniu podgrup 
dla podobszarów rewitalizacji charakteryzujących się 
pokrewnymi cechami przestrzenno-funkcjonalnymi 
oraz występowaniem podobnych problemów"" 
 

     

Uwaga nr  23 Załącznik nr 1 Do 
projektu Uchwały  Rady 
Miejskiej w Skawinie; 
Regulamin Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina § 6 ust. 2 pkt 1 
 

1) grupa wypracowuje propozycję 
stanowiska, a następnie przedkłada 
je Przewodniczącemu Komitetu 
celem przyjęcia.  
 

1) podgrupa wypracowuje propozycję stanowiska, a 
następnie przedkłada je Przewodniczącemu Komitetu 
celem przyjęcia.  
 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadzenie proponowanego zapisu, w brzmieniu: 
"1) Powołana podgrupa wypracowuje propozycję 
stanowiska w sprawie, a następnie przedkłada je 
Przewodniczącemu Komitetu celem przyjęcia przez 
Komitet." 
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Uwaga nr 24 Projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Skawinie w 
sprawie zasad 
powoływania Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina i ustanowienia 
jego regulaminu. 
 

w sprawie: zasad powoływania 
Komitetu Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina i ustanowienia jego 
regulaminu. 
 

Konieczność zmiany tytułu projektu Uchwały na 
następujący : "w sprawie określenia zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji" 

Uwaga uwzględniona 
 
Zmiana zapisu w związku w celu uspójnienia tytułu 
uchwały z zapisami zawartymi w art. 7 ust. 2 Ustawy 
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., w 
brzmieniu: "Uchwała w sprawie określenia zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji" 
 

 
 
 
 

VII. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych  
 
 
Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu „Uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina i ustanowienia jego regulaminu”, wpłynęło 
łącznie 24 uwagi, w tym 5 w formie elektronicznej, 19 w formie ustnej. Zgłaszane uwagi odnosiły się w szczególności do projektu Regulaminu Komitetu Rewitalizacji. W toku 
konsultacji zostały zorganizowane dwa spotkania, warsztat konsultacyjny w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie dnia 12.04.2016 r. oraz debata społeczna w Sali obrad 
Ratusza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie dnia 19.04.2016 r. Podczas spotkań omawiana proponowana treść projektu uchwały a także dokument Regulaminu Komitetu 
Rewitalizacji dla Gminy Skawina. Spotkania prowadzili eksperci Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. 
 


