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I. Cel, termin oraz formy konsultacji społecznych  

 

I.1. Cel i okres trwania konsultacji społecznych 

 

26 października 2017r. Rada Miejska Leszna przyjęła uchwałą Gminny Program Rewitalizacji Miasta 

Leszna na lata 2017-2027. 

Zgodnie z zapisami Art. 7 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji, rada gminy jest zobowiązana do  przyjęcia, w 

drodze uchwały, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od uchwalenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji, zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  

W myśl wspomnianej ustawy o rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy  

i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organem gminy w sprawach dotyczących przygotowania, 

przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta. 

Podjęcie uchwały dotyczącej funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji musi być poprzedzone 

konsultacjami społecznymi. 

Konsultacje społeczne prowadzone były w okresie 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. 

 

I.2. Formy konsultacji społecznych 

 

Konsultacje prowadzono w następujących formach: 

1. Zbieranie opinii w formie papierowej i elektronicznej za pośrednictwem formularza 

konsultacyjnego. Formularz należało wypełnić i dostarczyć osobiście lub drogą 

korespondencyjną na adres Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Leszna: Al. Jana Pawła II 

21a, 64-100 Leszno, przesłać elektronicznie, na adres: rewitalizacja@leszno.pl bądź przez 

portal www.konsultacje.leszno.pl. Formularz udostępniony był na stronie internetowej 

www.rewitalizacja.leszno.pl , na stronie www.bip.leszno.pl w zakładce Komunikaty i 

Ogłoszenia/Konsultacje społeczne, na portalu www.konsultacje.leszno.pl oraz w siedzibie 

Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna.  

2. Inne formy konsultacji 

a. Zbieranie uwag w postaci ankiet podczas konferencji „Człowiek w centrum. 

Rewitalizacja Leszna”– 14.12.2017r. w godz.  10.00 – 14.00 w Ratuszu w Lesznie,   

b. Spotkanie z przedstawicielami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami – 8.01.2018 

r., godz. 14.00 – 16.00 w Stacji Biznes, pl. Metziga 1,  

c. Warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnymi liderami  

i mieszkańcami – 8.01.2018 r., godz. 16.30 – 18.30 w Stacji Biznes, pl. Metziga 1. 

 

http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.rewitalizacja.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
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Projekt Regulaminu został udostępniony mieszkańcom na stronach internetowych Urzędu Miasta, 

wymienionych w punkcie 1. oraz był dostępny w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta 

Leszna. 

 

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. 

 

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  

 

    

http://www.bip.leszno.pl/
http://www.rewitalizacja.leszno.pl/
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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 
 

 

http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.facebook.com/RewitalizacjaLeszna
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6. Wysyłka zaproszeń mailowych skierowanych do różnych grup społecznych: przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, instytucji, placówek oświatowych, naczelnicy wydziałów Urzędu 

Miasta Leszna, dyrektorzy miejskich jednostek, przedsiębiorcy itp. 

 

Graficzna forma zaproszenia na spotkania konsultacyjne: 

 

 
 

 

III. Przebieg konsultacji 

 

Opinie i uwagi mieszkańców i interesariuszy zebrano w dwojakiej formie: poprzez formularz 

konsultacyjny i ankietę oraz bezpośrednie spotkania.  

 

1. Forma konsultacji: Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej za pośrednictwem 

formularza konsultacyjnego 

Miejsce: siedziba Urzędu Miasta Leszna – Wydział Promocji i Rozwoju, ul. Jana Pawła II 21a, 

64-100 Leszno 

Czas: 14.12.2017 do 13.01.2018r., godz. 15:00 
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Przebieg konsultacji: 

Sposób zbierania opinii za pośrednictwem formularza opisany został szczegółowo w punkcie 

I.2.1 

Do dnia 13 stycznia br. wpłynęło 9 wypełnionych formularzy konsultacyjnych 

 Analiza zebranych odpowiedzi znajduje się w punkcie IV. 

 

2. 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. 

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.  

 Analiza zebranych odpowiedzi znajduje się w punkcie IV. 

 Jednym z celów konferencji, poza zebraniem uwag w formie ankiety, było poinformowanie o 

rozpoczętych konsultacjach społecznych oraz założeniach funkcjonowania Komitetu 

Rewitalizacji. 
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3. 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  

• 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. 
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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. 

 

   
 

 

4. Forma konsultacji: Warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnymi 

liderami i mieszkańcami. 

Miejsce:  Stacja Biznes, pl. Metziga 1 

Czas: 8.01.2018 r., godz. 16.30 – 18.30 

 

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 – pojawił się głos proponujący 

uwzględnienie w składzie Komitetu Rewitalizacji przedstawiciela Młodzieżowej Rady 
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Miasta Leszna. Ponadto zaproponowaną w regulaminie liczbę członków Komitetu 

oscylującą w granicach 16 osób (ze zwiększeniem o 1 osobę reprezentującą młodzież 

do liczby 17) uznano za najbardziej optymalna dla efektywności prac Komitetu. Zbyt 

duża liczba uniemożliwiłaby, zdaniem uczestników możliwość uzyskania 

porozumienia. 

b. Długość kadencji Komitetu Rewitalizacji – zaproponowana w Regulaminie 3-letnia 

kadencja uzyskała aprobatę uczestników warsztatów. 

c. Procedura naboru członków Komitetu – liczba głosów poparcia wg uczestników 

warsztatów jest odpowiednia. 

 

Wnioski oraz inne elementy dyskusji podczas spotkania: 

1. Zaproponowany Regulamin dotyczący zasad wyznaczania składu i zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji został odebrany przez uczestników warsztatów pozytywnie. 

Nie zgłoszono, poza jedną wymienioną powyżej w punkcie 1.3.a,  większych uwag, 

które wymagałyby zmian Regulaminu. 

Podobnie jak uczestnicy wcześniejszego spotkania, podczas warsztatów wyrażano 

duże nadzieje w związku z powołaniem Komitetu Rewitalizacji.  

2. Postulat, by członkowie Komitetu Rewitalizacji uczestniczyli w wyjazdach studyjnych, 

co umożliwi zapoznanie się z dobrymi praktykami rewitalizacyjnymi w innych 

miejscowościach i poszerzy kompetencje osób zasiadających w Komitecie. 

 

Liczba uczestników spotkania: 11 osób (zgodnie z listą obecności). Wśród nich byli m.in. 

przedstawiciele organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”, 

Spółdzielnia Socjalna OMNES, Stowarzyszenie ECHO, Fundacja Zdrowa Natura, 

Stowarzyszenie Centrum PISOP, Stowarzyszenie „Wygraj siebie”), mieszkańcy, 

przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna. 
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IV. Zestawienie uwag i postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych 

 

Lp. Zgłaszający 
Uwagi ogólne 

(zachowano oryginalną pisownię 
zgłoszonych uwag) 

Uwagi szczegółowe, proponowane zmiany 
(zachowano oryginalną pisownię zgłoszonych uwag) 

Stanowisko Prezydenta 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

1.  Karolina Sternal  

Uważam, że projekt 
Regulaminu jest czytelny i 
na tyle zwięzły, że 
umożliwia zrozumienie 
intencji i zasad wyboru, 
powoływania i 
funkcjonowania Komitetu 
Rewitalizacji Miasta 

Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu 
Uwaga / Propozycja: Skład komitetu powinien zostać 
zwiększony o przedstawiciela młodzieży – może to być ktoś z 
Młodzieżowej Rady 
Uzasadnienie: Takie rozwiązanie umożliwi osiągnięcie w 
miarę pełnej reprezentacji społecznej 

Uwaga została uwzględniona 
Uwaga o zwiększeniu składu 
Komitetu Rewitalizacji o 
reprezentanta Młodzieżowej Rady 
Miasta była najczęstszym 
postulatem podczas konsultacji 
społecznych. Dla zapewniania 
większej reprezentatywności 
Komitetu poprzez udział osób z 
różnych grup wiekowych, postulat 
mieszkańców jest jak najbardziej 
uzasadniony i zostanie 
uwzględniony w Regulaminie. 

2.  

Kamila Grzywaczyk - 

Młodzieżowe Centrum 

Profilaktyki „Alternaty-

wa” 

Włączenie przedstawiciela 
Młodzieżowej Rady Miasta 
Leszna do składu Komitetu 

Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu 
Uwaga / Propozycja: Włączenie przedstawiciela 
Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 
Uzasadnienie: Interdyscyplinarność składu członków 
Komitetu, brak przedstawiciela grupy  młodzieży 

Uwaga została uwzględniona 
Szczegółowe uzasadnienie znajduje 
się w punkcie 1. 

3.  
Robert Roszczak - Funda-

cja „Zdrowa Natura” 
 

Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu 
Uwaga / Propozycja: Członkiem Komitetu może być osoba 
niepełnoletnia 

Uwaga została uwzględniona 
(W regulaminie dodano zapis w 
Rozdziale 2. § 2 pkt 4 a. Członkiem 
Komitetu nie może być osoba 



12 

 
 

Uzasadnienie: Brak w składzie Komitetu – młodzież powinna 
mieć możliwość reprezentowania swojego zdania w 
Komitecie Rewitalizacji 

niepełnoletnia, z wyłączeniem 
reprezentanta Młodzieżowej Rady 
Miasta) 

4.  

Jakub Gołembski – 

mieszkaniec obszaru 

rewitalizacji 

Uważam, że ze względu na 
symboliczny charakter 
Komitetu (brak mocy 
sprawczych) w jego skład 
powinien opierać się na 
członkach, którzy chcą 
działać w temacie. Np. 
Radni ogólnie nie biorą 
udziału w żadnych 
spotkaniach dotyczących 
miasta i jego 
funkcjonowaniu. Skoro 
mają na późniejszym etapie 
przyjmować opinie i wnioski 
Komitetu to trochę 
podwojenie ich roli. Co do 
przedstawicieli typu 
przedsiębiorcy, właściciele 
nieruchomości itp. to nie 
mamy pewności, że będą 
oni reprezentować interes 
szerszy niż jeden sklep czy 
ulica. Z drugiej strony to tak 
naprawdę nikt w mieście 

Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu 
Uwaga / Propozycja: Jest napisane: nie więcej niż 16 
członków, w tym co najmniej ... 16 członków zliczając. 
(masło maślane). Lepiej napisać po prostu 16 członków w 
tym ... . 
Uzasadnienie: Będzie przejrzyście. 

Uwaga została uwzględniona 
Usunięto zapis „co najmniej” z 
Regulaminu. 

5.  

Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu 
Uwaga / Propozycja: Jeżeli ma być ktoś z Rady Seniorów to, 
dlaczego nie może być kogoś z Młodzieżowej Rady Miasta 
Leszna. 
Uzasadnienie: Jeżeli mamy się rozwijać to raczej w przód a 
przyszłość nierozłącznie wiąże się z młodym pokoleniem. Nie 
wiem na ile brak pełnoletniości jest tu problemem 
administracyjnym. 

Uwaga została uwzględniona 
Szczegółowe uzasadnienie znajduje 
się w punkcie 1. 

6.  

Rozdział 2. § 3 
Sposób wyboru członków Komitetu 
Uwaga / Propozycja: 2. § 3. 13.  Dobrze, że Pan Prezydent 
decyduje a nie wybory czy głosowanie. 
Uzasadnienie: Jest to czytelne, proste z uwzględnieniem 
potrzeb i podziału odpowiedzialności. 

Uwaga stanowi potwierdzenie 
zasadności zaproponowanego w 
Regulaminie rozwiązania. 
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7.  

nie interesuje się 
rewitalizacją, więc może 
takie sztywne, ambitne 
założenie składu ma sens.  

Rozdział 2. § 3 
Sposób wyboru członków Komitetu 
Uwaga / propozycja: 2. § 3. 17.  Brakuje zastrzeżenia, że w 
przypadku braku zainteresowania i braku chętnych Komitet 
może działać w mniejszym gronie bez uwzględnienia 
wszystkich przedstawicieli. 
Uzasadnienie: Uważam, że może być ciężko zebrać chętnych 
według tak sprecyzowanego klucza. Bez odpowiedniego 
zapisu ktoś mógłby kwestionować ważność opinii itp. 

W rozdziale 2. § 3 ust. 16 widnieje 
zapis, mówiący o tym, że 
„procedurę naboru na 
nieobsadzone miejsca 
przeprowadza się ponownie po 
powołaniu Komitetu w niepełnym 
składzie, nie później niż w ciągu 
trzech miesięcy od pierwszego 
posiedzenia Komitetu.” 

8.  

Rozdział 5.  
Zajmowanie stanowiska przez Komitet. 
Uwaga / propozycja: Trochę mało o Raporcie. Wiemy, że 
cały Komitet ma wartość głównie symboliczną a nie 
sprawczą, dlatego Raport może mieć duże znaczenie 
"emocjonalne" dla członków. Dodałbym zapis o tym jak 
będzie przyjęty raport końcowy, że będzie np. głosowany 
przez 2/3 komitetu i że każdy członek komitetu będzie mógł 
poddać pod głosowanie swój odrębny raport. Coś jak było w 
przypadku afery Rywina gdzie Sejm przyjął raport Ziobry 
który nie był oficjalnym raportem. 
Uzasadnienie: Jeżeli ktoś ma przystąpić do Komitetu to 
powinien wiedzieć, jaki wpływ będzie miał na pracę 
końcową, czyli Raport. Jeżeli już na wstępnie uznamy, że 
raport zatwierdzany będzie, np. tylko przez Pana Prezydenta 
to chęć udziału w firmowaniu takiego przedsięwzięcia może 
być mniejsza. 

Raport stanowi podsumowanie 
prac Komitetu w danej kadencji. Po 
każdym spotkaniu KR sporządzany 
będzie protokół ze spotkania 
podpisany przez Przewodniczącego  



14 

 
 

9.  

Beata Grzegorzewska  

Projekt regulaminu 
powinien być i nie mam 
zastrzeżeń, co do zasadności 
dokumentu. Zastanawiam 
się czy nie powinny w tym 
dokumencie być określone 
bardziej szczegółowo 
zadania i obszary jakimi 
Komitet będzie się 
zajmował. Nie wiem, czy 
jeżeli chcemy zachęcić 
mieszkańców do udziału w 
pracach komitetu, na tym 
etapie będzie im się chciało 
czytać GPR.  
Aby nie pojawiały się 
wątpliwości czy Komitet 
zajmuje się strategicznymi 
kwestiami czy może 
wydarzeniami na starym 
mieście.   
  

Rozdział 2. § 2 
Zasady wyznaczania składu i powoływania Komitetu 
Uwaga / Propozycja: Dodać do komitetu reprezentantów 
młodzieży 
Uzasadnienie: Jeżeli w Lesznie mają młodzi ludzie zostawać, 
powinni uczestniczyć w takich pracach. 

Uwaga została uwzględniona 
Szczegółowe uzasadnienie znajduje 
się w punkcie 1. 

10.  

Rozdział 2. § 2 
Zasady wyznaczania składu i powoływania Komitetu 
Uwaga / Propozycja: Ilość 3 mieszkańców wg mnie jest za 
mała. Mam wrażenie, że będą eksperci a nie będzie tych, 
którzy najbardziej tym tematem zainteresowani. 
Uzasadnienie: Według mnie powinna być przestrzeń dla 10 
osób. Może być jednak problem z ich obecnością na 
komitecie. Może zaproponować w którymś punkcie, 
możliwość uczestniczenia w obradach. I wziąć pod uwagę 
ich głosy. Nie wiemy na ile ta frekwencja się poprawi. Ale 
bądźmy dobrej myśli. 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Liczba członków Komitetu 
oscylującą wokół 16 osób uznano za 
najbardziej optymalną dla 
efektywności prac Komitetu. Zbyt 
duża liczba uniemożliwiła by, 
zdaniem uczestników warsztatów 
możliwość uzyskania porozumienia. 
Udział mieszkańców 
zaproponowany w Regulaminie (na 
poziomie 3 osób z obszaru 
rewitalizacji i 1 mieszkańca miasta 
spoza obszaru) pozostanie 
niezmieniony. Warto zaznaczyć, że 
mieszkańcy, zarówno obszaru jak i 
spoza niego, mogą wejść do 
Komitetu Rewitalizacji jako 
przedstawiciele innych grup 
interesariuszy rewitalizacji. 
Odnosząc się do drugiej części 
uwagi – możliwość uczestniczenia w 
obradach – w rozdziale 4 § 7 ust. 1 i 
3 istnieje zapis dopuszczający 
możliwość udziału w pracach 
Komitetu, poza ekspertami, innych 
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osób zaproszonych przez 
Przewodniczącego Komitetu lub 
Prezydenta Miasta Leszna (z głosem 
doradczym, bez prawa do 
głosowania). Ponadto w rozdziale 4 
§ 6 ust. 12 istnieje zapis:  
„Posiedzenia Komitetu mają 
charakter jawny”. Oba zapisy 
Regulaminu dają możliwość 
uczestnictwa w obradach także 
mieszkańcom miasta, w tym 
obszaru rewitalizacji. 

11.  

Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu 
Uwaga / Propozycja: Dodać do komitetu reprezentantów 
młodzieży; Koniecznie dodać przedstawiciela z MOPR, PUP, 
Policja lub Straż Miejska 
Uzasadnienie: 2 osoby z grupy młodzieży,  1 osoba z PUP 
2 osoby z MOPR, 1 osoba z Policji lub Straż Miejska 

W kwestii uwzględnienia w składzie 
Komitetu reprezentanta młodzieży, 
szczegółowe uzasadnienie znajduje 
się w punkcie 1. 
Reprezentant MOPR lub Straży 
Miejskiej może wejść w skład 
Komitetu w ramach osób 
wskazanych w Rozdziale 2. § 2 ust. 
3 pkt h „przedstawicieli Urzędu 
Miasta Leszna lub jednostek mu 
podległych”. Ponadto 
przedstawiciel MOPR jest 
umocowany w zarządzeniu nr 
660/2017 Prezydenta Miasta Leszna 
z dnia 29 grudnia 2017 roku jako 
członek Zespołu ds. Rewitalizacji 
Uwzględniono w składzie Komitetu 
przedstawiciela  Miejskiej Komendy 
Policji w Lesznie 
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12.  

Rozdział 3. 
Zmiany składu Komitetu 
Uwaga / propozycja: Kadencja członka na 3 lata 
Uzasadnienie: Kadencja trwania na czas urzędowania 
prezydenta, czyli 4 lata. Oczywiście trzeba uwzględnić fakt, 
że wchodzimy z Komitetem w trakcie trwania kadencji.  
!! Może potem to zmienić !!! 

Uwaga nie została uwzględniona. 
W opinii większości osób obecnych 
na spotkaniach i warsztatach – 
długość kadencji jest optymalna 

13.  Michał Biegajski   

Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu 
Uwaga / propozycja: Proponuję koniecznie włączenie Szefa 
MZBK jako przedstawiciela właściciela największej liczby 
nieruchomości w strefie rewitalizacji oraz przedstawiciela 
Policji z uwagi na problem bezpieczeństwa w strefie 
zdegradowanej oraz przedstawiciela Zarządu Dróg i 
Inwestycji jako osobę kompetentną odnośnie spraw 
komunikacyjnych. 
Przedstawiciele młodzieży koniecznie skoro mamy już 
seniorów. 
Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższych osób bardzo się 
przyda i poprawi efekty pracy komisji z uwagi na wiedzę i 
doświadczenie w/w osób w zakresie kluczowych problemów 
rewitalizacji. 

Reprezentant Miejskiego Zarządu 
Budynków Komunalnych może 
wejść w skład Komitetu w ramach 
osób wskazanych w Rozdziale 2. § 2 
ust. 3 pkt h „przedstawicieli Urzędu 
Miasta Leszna lub jednostek mu 
podległych”. Ponadto, zarówno 
przedstawiciel MZBK, jak i 
przedstawiciel Miejskiego Zarządu 
Dróg i Inwestycji UML są 
umocowani w zarządzeniu nr 
660/2017 Prezydenta Miasta Leszna 
z dnia 29 grudnia 2017 roku jako 
członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji 
W kwestii uwzględnienia w składzie 
Komitetu reprezentanta młodzieży, 
szczegółowe uzasadnienie znajduje 
się w punkcie 1.  
Uwzględniono w składzie Komitetu 
przedstawiciela  Miejskiej Komendy 
Policji w Lesznie 
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14.  

Rozdział 2. § 3 
Sposób wyboru członków Komitetu 
Uwaga / propozycja: Jedna osoba może kandydować jako : 
mieszkaniec, właściciel i przedsiębiorca ? W jakiej kategorii 
mogę kandydować najskuteczniej ja 

Szczegółowe zasady naboru na 
członków Komitetu Rewitalizacji, w 
tym formularz wniosku, zostaną 
opublikowane po przyjęciu przez 
Radę Miasta Leszna regulaminu. 
Kandydat będzie zobowiązany do 
określenia grupy interesariuszy, 
którą będzie reprezentował w 
Komitecie. Jednakże fakt posiadania 
doświadczenia i wiedzy jako 
przedstawiciel innych kategorii, 
będzie stanowił dodatkowy atut. 

15.  

Rozdział 3. 
Zmiany składu Komitetu 
Uwaga / propozycja: Członkowie komitetu powinni 
zapraszać na posiedzenia gości / każdy członek jednego 
gościa na jedno posiedzenie, którzy to goście mogliby 
przynosić sprawy ważne dla mieszkańców strefy i 
prezentować przed komitetem. 

W rozdziale 4 § 7 ust. 1 i 3 istnieje 
zapis dopuszczający możliwość 
udziału w pracach Komitetu, poza 
ekspertami, innych osób 
zaproszonych przez 
Przewodniczącego Komitetu lub 
Prezydenta Miasta Leszna (z głosem 
doradczym, bez prawa do 
głosowania). Ponadto w rozdziale 4 
§ 6 ust. 12 istnieje zapis:  
„Posiedzenia Komitetu mają 
charakter jawny”. 
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16.  

Rozdział 4. 
Zasady działania Komitetu 
Uwaga / Propozycja: Komitet powinien mieć jakieś 
konkretne środki lub móc powodować ich uruchomienie na 
konkretne projekty. Pomysły Pana Antoniego Neczyńskiego 
prezentowane na ostatnim spotkaniu były bardzo dobre i 
powinny zostać zrealizowane. Jak komitet będzie 
przysłowiowym „Janem bez ziemi” to nie wiele zdziała. 

Komitet jest organem doradczym, 
środkami na rewitalizację 
dysponuje Prezydent Miasta Leszna  

17.  
Donata Majchrzak-

Popławska 
 

Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu 
Uwaga / propozycja: Proponujemy, aby podpunkt f brzmiał: 
„2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji 
społecznych i podmiotów ekonomii społecznej”. 
Uzasadnienie: Podmioty ekonomii społecznej są bardzo 
specyficznymi podmiotami działającymi w obszarze 
przedsiębiorczości i wykluczenia społecznego.  Swoje 
siedziby lub też działania lokują na obszarze rewitalizacji. Z 
w/w powodów są one cennym partnerem w kreowaniu 
polityki prowadzonej na obszarze rewitalizacji naszego 
miasta 

Uwaga została uwzględniona 

18.  

Bogumiła Szymkowiak – 

Biuro Aktywizacji Zawo-

dowej Osób Niepełno-

sprawnych 

W Komitecie  Rewitalizacji 
Miasta Leszna można  
przewidzieć udział osoby 
niepełnosprawnej. 
Mógłby to być 
przedstawiciel Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych przy 
Prezydencie Miasta Leszna,  
lub zaznaczyć w punkcie 
przedstawiciel organizacji 

 

Zapis o udziale przedstawiciela 
organizacji społecznej daje prawo 
ubiegania się  o udział w Komitecie 
każdej organizacji również takiej, 
która reprezentuje interesy osób 
niepełnosprawnych. 
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pozarządowej "w tym 
organizacji działającej 
bezpośrednio na rzecz osób 
niepełnosprawnych". 
Może dobrze byłoby gdyby 
to była osoba 
niepełnosprawna ruchowo, 
znająca bolączki 
architektoniczne miasta. 

19.  

Marcin Świdziński – wła-

ściciel nieruchomości 

Bracka 14 

 

Rozdział 2.  

Zasady wyznaczania składu i powoływania Komitetu  

Uwaga / propozycja: Co najmniej jeden z członków komite-
tu w § 2 ust. 3 a-b. powinien być jednocześnie członkiem 
Młodzieżowej Rady Miasta Leszna lub w momencie zosta-
wania członkiem komitetu mieć ukończone maksymalnie 22 
lata. 
Uzasadnienie: Rewitalizacja to proces wielopłaszczyznowy, 
wielopokoleniowy i obejmujący różne społeczności. Zatem 
jeśli w komitecie ma zasiadać członek Rady Seniorów, to 
powinien też zasiadać przedstawiciel ludzi młodych. Mak-
symalnie do lat 22 z uwagi na możliwość dwukrotnej kaden-
cyjności, każdej na okres 3 lat a wiec do 28 roku życia. 

Uwaga została uwzględniona 
Szczegółowe uzasadnienie znajduje 
się w punkcie 1. 
 

20.  

Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu  
Uwaga / propozycja: w § 2 ust. 3 g-h winien być zreduko-
wany z łącznie 4 do 3 członków, a w zamian d) powiększony 
z liczby jednego do dwóch członków. 
Uzasadnienie: w § 2 ust. 3 g-h czyli 4 członków bezpośred-
nio związanych z UML to dość liczna grupa wśród maksy-
malnie 16 członków. Ponadto mieszkańcy, osoby prowadzą-

Uwaga została uwzględniona 
Zmniejszono liczbę radnych na rzecz 
przedstawiciela wspólnot 
mieszkaniowych  
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ce działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości 
to grupa której bezpośrednio dotyczy proces rewitalizacji, 
zatem ta grupa winna być tą najliczniejszą, mając oczywiście 
na uwadze kryteria jakie muszą spełnić chcąc zostać człon-
kiem komitetu. 

21.  

Rozdział 2. § 3 
Sposób wyboru członków Komitetu 
Uwaga / propozycja: § 3 ust. 16 – „W przypadku bezsku-
teczności drugiego naboru, miejsca, na które nie udało się 
wyłonić członków, pozostają nieobsadzone lub Prezydent 
powołuje na nieobsadzone miejsca osoby, które wykazują 
się aktywnością społeczną oraz angażowały się w proces 
przygotowania lub realizacji Gminnego Programu Rewitali-
zacji. Wymagań określonych w § 3 ust. 11. w takiej sytuacji 
nie uwzględnia się.” – dodać możliwość „wskazania większo-
ścią głosów przez już czynnych członków osoby mogącej 
zasiąść na nieobsadzonym miejscu” 
Uzasadnienie: Dzięki temu członkowie komitetu poprzez 
swoje zróżnicowane grono, mogliby również w tej kwestii 
zachować statut opiniodawczy, poprzez wyróżnienie swoim 
wskazaniem osób według nich bardzo zaangażowanych w 
proces rewitalizacji, tym samym mogących mieć znaczenie 
na wydane przez komitet opinie. 

 
Prezydent może zasięgnąć opinii 
Komitetu Rewitalizacji na ten 
temat. Zasady głosowania nad 
wypracowaniem opinii zostały w 
regulaminie opisane. 
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22.  

Rozdział 4. 
Zasady działania Komitetu 
Uwaga / propozycja: Komitet powinien posiadać drobne 
środki finansowe (określone np. przez radnych) z budżetu 
Miasta Leszna na działania uzasadnione wcześniej przez 
Komitet. 
Uzasadnienie: Posiadanie uzasadnionych każdorazowo 
środków w niektórych sytuacjach może przyszłościowo oka-
zać się niezbędne. Zapis taki pozwoli na efektywniejsze pla-
nowanie własnych działań w celach opiniodawczych. 

Komitet jest organem doradczym, 
środkami na rewitalizację 
dysponuje Prezydent Miasta Leszna  

23.  

Rozdział 5.  
Zajmowanie stanowiska przez Komitet 
Uwaga / propozycja: Doprecyzowanie znaczenia/ rangi opi-
nii wydawanych przez Komitet na późniejsze decyzje Prezy-
denta Miasta Leszna. 
Uzasadnienie: Brak jednoznacznego wskazania rangi powo-
ływanego Komitetu. Może to mieć istotny wpływ na jakość 
komitetu, jego zaangażowania w proces tworzenia opinii 
oraz oceny potrzeby powstania komitetu w opinii mieszkań-
ców. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji 
Komitet Rewitalizacji to organ 
opiniodawczo-doradczy 

ZBIERANIE UWAG W FORMIE ANKIETY 

24.  Alina Samolewska 

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

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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roku 
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 

25.  

Janina Piotrowiak – Ze-

spół Szkół Elektroniczno-

Telekomunikacyjnych 

 

Rozdział 2. § 3 
Sposób wyboru członków Komitetu 
Uwaga / propozycja: Wymaga zaangażowania się kandyda-
tów i zebrania poparcia – może to być trudne choć poży-
teczne 
Uzasadnienie: Może wystarczyłby autorytet instytucji typu-
jących 

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. 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCAMI 

26.  Zwiększyć liczbę osób reprezentujących wspólnoty mieszkaniowe 

Uwaga została uwzględniona  
Zwiększono liczbę reprezentantów 
wspólnot mieszkaniowych do 2 
osób 
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27.  Uwzględnić w składzie Komitetu Rewitalizacji przedstawiciela Policji 
Uwzględniono w składzie Komitetu 
przedstawiciela  Miejskiej Komendy 
Policji w Lesznie 

28.  Uwzględnić w składzie Komitetu Rewitalizacji przedstawiciela Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych 

Reprezentant Miejskiego Zarządu 
Budynków Komunalnych może 
wejść w skład Komitetu w ramach 
osób wskazanych w Rozdziale 2. § 2 
ust. 3 pkt h „przedstawicieli Urzędu 
Miasta Leszna lub jednostek mu 
podległych”. Ponadto, zarówno 
przedstawiciel MZBK, jak i 
przedstawiciel Miejskiego Zarządu 
Dróg i Inwestycji UML są 
umocowani w zarządzeniu nr 
660/2017 Prezydenta Miasta Leszna 
z dnia 29 grudnia 2017 roku jako 
członkowie Zespołu ds. 
Rewitalizacji. 

29.  Uwzględnić w składzie Komitetu Rewitalizacji przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 
Uwaga została uwzględniona 
Szczegółowe uzasadnienie znajduje 
się w punkcie 1. 

30.  

Nie uwzględniać w składzie Komitetu Rewitalizacji osób reprezentujących mieszkańców.  

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 

Uwaga nie została uwzględniona 
Mieszkańcy stanowią kluczową 
grupę interesariuszy rewitalizacji w 
myśl ustawy o rewitalizacji. 
Doświadczenia codziennego życia 
na obszarze stanowią cenne źródło 
wiedzy dla decydentów procesu 
rewitalizacji. 
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31.  
Wydłużyć kadencję Komitetu Rewitalizacji do 5 lat, by nie było konieczności zbyt częstego wybierania członków 

Komitetu 

Uwaga nie została uwzględniona. W 
opinii większości uczestników 
spotkania kadencja 3-letnia jest 
optymalna 

32.  Wprowadzić w regulaminie zapis mówiący o tym, że członkami Komitetu mogą być tylko mieszkańcy Leszna Uwaga została uwzględniona 

33.  Postulat zwiększenia kompetencji Komitetu Rewitalizacji wykraczających poza funkcję opiniodawczo-doradczą. 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Zakres działania i rola Komitetu 
wyznaczona jest ustawą o 
rewitalizacji 

WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, LIDERAMI LOKALNYMI I MIESZKAŃCAMI 

34.  Uwzględnić w składzie Komitetu Rewitalizacji przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 
Uwaga została uwzględniona 
Szczegółowe uzasadnienie znajduje 
się w punkcie 1. 
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Wynik konsultacji. 

Konsultacje dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji zostały 

przeprowadzone w trybie zgodnym z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 

Wynik konsultacji jest ważny. Wszelkie uwagi, które uznano za zasadne, zostały uwzględnione w 

projekcie Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji. 
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Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji społecznych 

Formularz konsultacyjny  

 

         
FORMULARZ UWAG DO PROJEKTU REGULAMINU DOTYCZĄCEGO ZASAD 

WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU 
REWITALIZACJI MIASTA LESZNA 

 

 
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza w wersji papierowej na adres: Wydział 
Promocji i Rozwoju Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno, wersję elektroniczną 
prosimy przesłać na adres: rewitalizacja@leszno.pl  do 13 stycznia 2018 roku.  
 
I. Dane osoby/instytucji zgłaszającej uwagi. 
 

Imię i nazwisko/nazwa 
instytucji 

 

dane kontaktowe:  
(adres e-mail lub telefon) 

 

 
Uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji, który nie będzie zawierać informacji o zgłaszającym, nie 
będą rozpatrywane. 
 
II. Jakie ma Pan/Pani ogólne uwagi do przedstawionej treści projektu Regulaminu dotyczącego 
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna? Prosimy o 
wpisanie ich do poniższej tabeli wraz z uzasadnieniem. 
 

Lp. Uwaga 

1. 

 
 
 

2. 

 
 
 

 
 
III. Jakie ma Pan/Pani szczegółowe uwagi do treści konsultowanego Regulaminu np. propozycje 
konkretnych zmian w tekście -  prosimy o ich wpisanie poniżej wraz z krótkim uzasadnieniem. 
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Lp. Rozdział Uwaga / proponowana zmiana Uzasadnienie 

1. 

Rozdział 2. – zasady 
wyznaczania składu i 
powoływania 
Komitetu  

 
 

 

 
Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu 

  

 
Rozdział 2. § 3 
Sposób wyboru 
członków Komitetu 

  

2. 
Rozdział 3. – Zmiany 
składu Komitetu.  

  

3. 
Rozdział 4. – Zasady 
działania Komitetu.  

  

4. 

Rozdział 5. – 
Zajmowanie 
stanowiska przez 
Komitet.  

  

5.  
Rozdział 6. – Obsługa 
prac Komitetu.  

  

 

 
Dziękujemy za wypełnienie formularza!  
(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym dla przeprowadzenia 
konsultacji społecznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  Dz.U. 2015 poz. 
2135 z późn. zm.) 
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Załącznik nr 2 do raportu z konsultacji społecznych 

Ankieta dotycząca zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  

Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna  

 

ANKIETA DOTYCZĄCA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU  
ORAZ ZASAD DZIAŁANIA  

KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA LESZNA 
 

 
I. Dane osoby/instytucji zgłaszającej uwagi. 
 

Imię i nazwisko/nazwa 
instytucji 

 

dane kontaktowe:  
(adres e-mail lub telefon) 

 

 
 
II. Jakie ma Pan/Pani ogólne uwagi do przedstawionej treści projektu Regulaminu dotyczącego 
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna? Prosimy o 
wpisanie ich do poniższej tabeli wraz z uzasadnieniem. 
 

Lp. Uwaga 

1. 

 
 
 

2. 

 
 
 

 
 
III. Jakie ma Pan/Pani szczegółowe uwagi do treści konsultowanego Regulaminu np. propozycje 
konkretnych zmian w tekście -  prosimy o ich wpisanie poniżej wraz z krótkim uzasadnieniem. 
 

Lp. Rozdział Uwaga / proponowana zmiana Uzasadnienie 

1. 

Rozdział 2. – zasady 
wyznaczania składu i 
powoływania 
Komitetu  
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Rozdział 2. § 2 
Skład Komitetu 

  

 
Rozdział 2. § 3 
Sposób wyboru 
członków Komitetu 

  

2. 
Rozdział 3. – Zmiany 
składu Komitetu.  

  

3. 
Rozdział 4. – Zasady 
działania Komitetu.  

  

4. 

Rozdział 5. – 
Zajmowanie 
stanowiska przez 
Komitet.  

  

5.  
Rozdział 6. – Obsługa 
prac Komitetu.  

  

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!  
(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym dla przeprowadzenia 
konsultacji społecznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  Dz.U. 2015 poz. 
2135 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna 

 


