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I. Cel, termin oraz formy konsultacji społecznych  

 

I.1. Cel i okres trwania konsultacji społecznych 

 

Rada Miejska Leszna w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, przyjęła 

25 stycznia 2018r. uchwałą nr XLIV/603/2018 zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji.  

W oparciu o te zasady od maja 2018 r. funkcjonował Komitet Rewitalizacji, który stanowi forum 

współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo doradczą dla prezydenta miasta.  

W związku z upływem kadencji Komitetu Rewitalizacji oraz potrzebą modyfikacji, w oparciu o 

trzyletnie doświadczenie, regulaminu regulującego zasady działania Komitetu, przygotowano 

propozycję zmian, które poddano konsultacjom społecznym. 

Konsultacje społeczne wśród mieszkańców Leszna prowadzone były w okresie od 9.02.2021 r. do 

11.03.2021r. do godz. 15.00, a ich celem było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji określonych w Uchwale nr 

XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2018 r. 

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. 

 

I.2. Formy konsultacji społecznych 

 

Konsultacje prowadzono w następujących formach: 

1. zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej i formularza 

zamieszczonego na stronach Miasta Leszna: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

www.rewitalizacja.leszno.pl i na portalu leszno.konsultacjejst.pl. Wypełniony formularz 

należało przesłać na adres: rewitalizacja@leszno.pl w wyznaczonym terminie 

2. Ankieta internetowa zamieszczona na portalu leszno.konsultacjejst.pl 

3. Wykorzystanie grupy przedstawicielskiej – Komitetu Rewitalizacji – spotkanie online, które 

odbyło się 1 marca 2021r. o godz. 18:00 

 

Regulamin dotyczący wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji wraz z 

wykazem proponowanych zmian został udostępniony mieszkańcom na stronach internetowych 

Urzędu Miasta, wymienionych w punkcie 1. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu, 

zaś propozycje zmian – załącznik nr 2. 

 

mailto:rewitalizacja@leszno.pl
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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. Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce: Komunikaty i ogłoszenia 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji:  

http://bip.leszno.pl/artykul/131/8003/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-

dotyczacych-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji  

 

 

 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych: 

http://bip.leszno.pl/artykul/131/8015/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zasad-wyznaczania-

skladu-i-funkcjonowania-komitetu-rewitalizacjii  

 

 

 

http://bip.leszno.pl/artykul/131/8003/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji
http://bip.leszno.pl/artykul/131/8003/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji
http://bip.leszno.pl/artykul/131/8015/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zasad-wyznaczania-skladu-i-funkcjonowania-komitetu-rewitalizacjii
http://bip.leszno.pl/artykul/131/8015/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zasad-wyznaczania-skladu-i-funkcjonowania-komitetu-rewitalizacjii
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2. Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce: Obwieszczenia 

Obwieszczenie zawiadamiające o konsultacjach społecznych: 

http://bip.leszno.pl/obwieszczenie/8004/obwieszczenie-pr-r-062-1-2-1-2021 

 

 

http://bip.leszno.pl/obwieszczenie/8004/obwieszczenie-pr-r-062-1-2-1-2021
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 Strona internetowa www.rewitalizacja.leszno.pl: 

https://leszno.pl/Ogloszenie_o_konsultacjach_spolecznych_dotyczacych_Komitetu_Rewitali

zacji.html oraz https://leszno.pl/Rozpoczely_sie_konsultacje_spoleczne.html  

 

 

 

3. Portal leszno.konsultacjejst.pl: 

https://leszno.konsultacjejst.pl/konsultacje/017781e8-9fe6-4561-91ae-ec9e138280a4  

Na portalu zamieszczono m.in. ankietę internetową, jako jedną z form konsultacji 

społecznych. 

https://leszno.pl/Ogloszenie_o_konsultacjach_spolecznych_dotyczacych_Komitetu_Rewitalizacji.html
https://leszno.pl/Ogloszenie_o_konsultacjach_spolecznych_dotyczacych_Komitetu_Rewitalizacji.html
https://leszno.pl/Rozpoczely_sie_konsultacje_spoleczne.html
https://leszno.konsultacjejst.pl/konsultacje/017781e8-9fe6-4561-91ae-ec9e138280a4
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4. Facebook Rewitalizacja Leszna – 3 posty: z 3 lutego informujące o planowanym rozpoczęciu, 

post z 9 lutego informujący o możliwych formach konsultacji oraz post z 10 marca 

przypominający o konsultacjach 

 

 

 

5. Instagram: rewitalizacja_leszna: post z 9 lutego informujący o rozpoczętych konsultacjach i 

ich formach 

6. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Leszna zamieszczone w gablocie w Urzędzie Miasta Leszna 

przy ul. Kazimierza Karasia 15 oraz w Wydziale Promocji i Rozwoju przy Al. Jana Pawła II 21a 

7. Gazeta ABC w Wiadomościach Miasta Leszna – wydanie z dnia 17.02.2021 r. 
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III. Przebieg konsultacji 

 

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

internetową oraz za pośrednictwem spotkania z Komitetem Rewitalizacji  jako grupą 

przedstawicielską. Formą konsultacji było także zbieranie uwag w postaci elektronicznej za 

pośrednictwem formularza konsultacyjnego, jednak nikt z mieszkańców z tej formy nie skorzystał. 

Łącznie zebrano  w trakcie konsultacji opinie od 11 osób. 

 

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

konsultacyjnego 

Czas: 9.02.2021 r. do 11.03.2021r. do godz. 15.00 

Przebieg konsultacji: 

Sposób zbierania opinii za pośrednictwem formularza opisany został szczegółowo w punkcie 

I.2.1. Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 

W trakcie trwania konsultacji społecznych żaden z mieszkańców nie zgłosił uwag wykorzystując 

tę formę konsultacji. 

2. Forma konsultacji: Zbieranie uwag za pomocą ankiety internetowej zamieszczonej na portalu 

leszno.konsultacjejst.pl 

Czas: 9.02.2021 r. do 11.03.2021r. do godz. 15.00 

Przebieg konsultacji: 

Formularz ankiety stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu. 

W trakcie trwania konsultacji, uwagi za pośrednictwem ankiety zgłosiło 5 osób. 
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Podsumowanie odpowiedzi na pytania ankietowe znajduje się w „Raporcie z konsultacji 

społecznych instytucji” stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego raportu. 

 

3. Forma konsultacji: Wykorzystanie grupy przedstawicielskiej – spotkanie Komitetu Rewitalizacji. 

Miejsce:  spotkanie on-line 

Czas: 1.03.2021 r., godz. 18:00 

Przebieg konsultacji: 

Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie przez Beatę Nawrocką, naczelnik Wydziału 

Promocji i Rozwoju prezentacji (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego raportu), w której omówiła 

propozycje zmian do dotychczasowego regulaminu, które są wynikową trzech lat doświadczeń i 

mają na celu poprawę skuteczności funkcjonowania Komitetu przyszłej kadencji. 

Poniżej zaprezentowane są te propozycje zmian, co do których przedstawiciele KR mieli pytania 

bądź uwagi: 

1) Wprowadzony dodatkowy zapis: W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość 

przedłużenia kadencji Komitetu o maksymalnie 6 miesięcy. 

Beata Grzegorzewska dopytywała, dlaczego takie zapis wprowadzono. 

Beata Nawrocka – odpowiedź: To pozwoli na większą elastyczność działania Komitetu i 

zakończenie ewentualnych rozpoczętych wcześniej prac. 

2) Wykreślenie zapisu:  

Członkostwo w Komitecie ustaje w wyniku: /…./ nieobecności na trzech kolejnych 

posiedzeniach Komitetu.  

Teresa Rękosiewicz: jest przeciwna wykreśleniu tego zapisu. Obecność zapisu daje większą 

przejrzystość, nie wymaga od członków Komitetu odpowiedzialności za podejmowanie 

decyzji o wykluczeniu z uczestnictwa w KR. Proponuje zwiększenie liczby nieobecności do 

np. 5. 

Karolina Sternal: podobne zdanie jak powyżej. Zapis w regulaminie dotyczący ustania 

członkostwa w wyniku nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach jest bardziej 

klarowny niż konieczność wykluczania przez członków Komitetu. Jeśli Komitet nadal 

będzie funkcjonował jako ciało społeczne, nie wyobraża sobie konieczności rozliczania 

pozostałych członków z ewentualnych nieobecności. Dodała, że chęć udziału będzie taka 

jak sens działania Komitetu. 

Beata Grzegorzewska: Trudno jest rozliczać pozostałych członków Komitetu z 

nieobecności. Za chwilę może się okazać, że nie będzie osób chętnych do działania. 

Bernardyna Kaźmierczak: Propozycja, by zwiększyć liczbę nieobecności do 5, zamiast 3 

Beata Nawrocka: Naczelnik wydziału podsumowała sugestie członków Komitetu. 

Pozostawiony zostanie zapis o ustaniu członkostwa z tytułu nieobecności, jednak 

zwiększona zostanie ich liczba z 3 do 5, po czym Prezydent Miasta Leszna wystosuje do 

danego członka pismo, w którym przekaże decyzję o ustaniu członkostwa. 

3) Inne spostrzeżenia: 

Karolina Sternal:  

• Kluczową kwestią, której trzeba się przyjrzeć jest funkcjonowanie w Komitecie przed-

stawiciela Rady Miejskiej Leszna. Jeśli radny w Komitecie przyszłej kadencji nie będzie 
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się angażował i chciał współpracować w ramach Komitetu z mieszkańcami, pozostałym 

członkom może spadać motywacja do działania na rzecz rewitalizacji 

• Bardzo ważnym dla przyszłego Komitetu i zaangażowania jego członków będzie poczu-

cie sprawczości i realnego oddziaływania na decyzje Prezydenta Miasta Leszna. Musi 

być widoczny dialog i współdziałanie. 

• Początek prac przyszłego Komitetu powinien rozpocząć się od warsztatów / treningu 

pracy zespołowej, w których jasno sprecyzowany zostanie cel działania Komitetu, za-

kres jego funkcjonowania. 

• Młodzież stanowić powinna ważny element rewitalizacji, dlatego powinna angażować 

się bardziej w prace przyszłego Komitetu 

 

Liczba uczestników konsultacji: 6 osób (zgodnie ze sprawozdaniem z posiedzenia Komitetu 

Rewitalizacji). 
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IV. Zestawienie uwag i postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych 

 

Lp. 
Uwagi i proponowane zmiany 

(zachowano oryginalną pisownię zgłoszonych uwag) 
Fragment regulaminu,  
którego dotyczy uwaga 

Stanowisko Prezydenta 

ANKIETA INTERNETOWA 

1.  

1.Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, 
użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty za-
rządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecz-
nego - 7 osób; 2. mieszkańcy gminy inni niż 
wymienieni w pkt 1- 3 osoby, ;3.podmioty prowadzące 
lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działal-
ność gospodarczą- 5 osoby, 4. Organy władzy 
publicznej- 3 osobyy 

Rozdział 2. § 2 pkt 3 
Zasady wyznaczania składu i powoły-
wania Komitetu  
 

Uwagi uwzględnione częściowo lub całkowicie: 

• Zwiększono liczbę osób w Komitecie Rewitalizacji 
reprezentujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji – z 3 do 4 

• Zwiększono liczbę mieszkańców miasta spoza 
obszaru rewitalizacji – z 1 do 2 

• Rozszerzono katalog podmiotów zarządzających 
nieruchomościami z obszaru rewitalizacji o 
spółdzielnie mieszkaniowe – dotychczas 
członkiem Komitetu mogli być tylko 
przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych 

• Rozszerzono katalog możliwości dotyczących 
własności nieruchomości – członkiem Komitetu 
może być nie tylko właściciel nieruchomości, ale 
także użytkownik wieczysty 

Nieuwzględnione uwagi: 

• Postulat zwiększenia liczby przedstawicieli 
podmiotów prowadzących lub zamierzających 
prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą do 5 osób. 
Ze względu na dążenie do zapewnienia 
efektywności funkcjonowania i podejmowania 
decyzji przez Komitet Rewitalizacji, nie zamierza 
się zwiększać ilości osób będących w składzie 
Komitetu. Powyższy postulat tego by wymagał. 
Należy zwrócić uwagę, że Komitet propozycje 
składu zgłoszone przez mieszkańców nie 
uwzględniają przedstawicieli innych grup 
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społecznych, jak chociażby organizacje 
pozarządowe, seniorzy, młodzież. 

2.  
Nie podpisy, a dokumenty pozwalające stwierdzić czy 
dany kandydat ma doświadczenie i wiedzę w danej 
dziedzinie. 

Rozdział 2. § 3 pkt 13 
Zasady wyznaczania składu i powoły-
wania Komitetu  

Uwaga nie została uwzględniona 
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.  

Rewitalizacja to proces... WARTO aby po 3 latach ka-
dencji była możliwość świeżego spojrzenia na toczący 
się proces a przy tym jednocześnie złożony raport 
końcowy komitetu pozwala na ocenę efektywności 
ciała doradczego prezydenta. 

Rozdział 3. § 4 pkt 4 
Zmiany składu Komitetu 
 

Uwaga została uwzględniona 
Zrezygnowano z propozycji zwiększenia liczby 
kadencji z 2 do 3 uznając za zasadne argumenty 
mieszkańców. 

4.  
Zmiany składu powinny się zmieniać, zawsze nowe po-
mysły, świeże umysły. 

Rozdział 3. § 4 pkt 4 
Zmiany składu Komitetu 
 

Uwaga została uwzględniona 
Zrezygnowano z propozycji zwiększenia liczby 
kadencji z 2 do 3 uznając za zasadne argumenty 
mieszkańców. 

5.  
3 kadencje to zbyt długi czas pełnienia funkcji przez 1 
osobę 

Rozdział 3. § 4 pkt 4 
Zmiany składu Komitetu 

Uwaga została uwzględniona 
Zrezygnowano z propozycji zwiększenia liczby 
kadencji z 2 do 3 uznając za zasadne argumenty 
mieszkańców. 

6.  

Uwagi mam do formularza.... Czy osoba akceptująca 
pytania formularza miała kiedykolwiek do czynienia z 
partycypacja społeczna? Pytania odsyłające do 
punktów i paragrafów zniechęcają do brania udziału w 
tego typu konsultacjach. Apeluje o proste rzeczowe py-
tania bez odsyłania członka społeczeństwa do 
załączników.... Przecież chodzi o to aby w możliwie 
przystępny sposób poznać opinię skonsultować sprawę 

Uwaga ogólna 

Charakter konsultowanych treści często wyznacza 
formy konsultacji. Nie sposób wziąć udziału w tego 
typu konsultacjach bez konieczności zapoznania się z 
dokumentem, jakim jest regulamin dotyczący zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji. Odesłanie do punktów i paragrafów 
stanowiło ułatwienie dla mieszkańców – konkretne 
wskazanie zapisów. Dodatkowo wprowadzono formę 
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spolecznie:-) Chyba że to ja się mylę? konsultacji, jaką była ankieta internetowa – zawierała 
ona proste pytania, które i tak opatrzone zostały 
wskazaniem paragrafów i punktów – również dla 
ułatwienia mieszkańcom znalezienia konkretnych 
zapisów. 

7.  
Nie powinno być wykluczenia na wniosek 2/3 człon-
ków Komitetu, a wykluczenie w przypadku bierności w 
komisji. 

Rozdział 4. § 5, 6 i 7 
Zasady działania Komitetu 
 

Uwaga została uwzględniona częściowo 
Zrezygnowano z propozycji usunięcia zapisu 
dotyczącego ustania członkostwa w Komitecie w 
wyniku nieobecności na trzech kolejnych 
posiedzeniach Komitetu – uwzględniono zatem 
postulat wykluczenia w przypadku bierności.  
Nie uwzględniono postulatu wykluczenia na wniosek 
2/3 członków Komitetu. Komitet to ciało złożone z 
przedstawicieli różnorodnych grup społecznych, w 
którym uczestnictwo ma charakter społeczny. Opiera 
się na współpracy wielu różnych osób. Dlatego nie 
powinno się pozbawiać innych członków Komitetu 
możliwości decydowania o wykluczeniu osoby/osób, 
które np. niekorzystnie wpływają na wizerunek tak 
ważnego ciała opiniodawczo-doradczego dla 
Prezydenta Miasta Leszna. 
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Lp. 
Uwagi i proponowane zmiany 

(zachowano oryginalną pisownię zgłoszonych uwag) Stanowisko Prezydenta 

WYKORZYSTANIE GRUPY PRZEDSTAWICIELSKIEJ – SPOTKANIE KOMITETU REWITALIZACJI 
(szczegółowy przebieg spotkania opisany został w pkt III.3 ) 

Pozostawić zapis dotyczący ustania członkostwa w Komitecie w wyniku nieobecności na posiedzeniach 

Komitetu. Zwiększyć ilość możliwych nieobecności do 5.  

Uwaga została uwzględniona  
Wprowadzono zmiany w zapisie, uwzględniając 
sugestie członków Komitetu Rewitalizacji. Zapis 
otrzymał brzmienie:  
„f. nieusprawiedliwionej nieobecności na pięciu 
kolejnych posiedzeniach Komitetu” 
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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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Wykaz załączników do raportu z konsultacji społecznych 

1. Załącznik nr 1 - Regulamin dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji przyjęty uchwałą nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 

2018r. 

2. Załącznik nr 2 - Propozycje zmian w regulaminie dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji, przyjętego uchwałą nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej 

Leszna z 25 stycznia 2018 r. 

3. Załącznik nr 3 - Formularz konsultacyjny  

4. Załącznik nr 4 - Ankieta internetowa 

5. Załącznik nr 5 – Raport z konsultacji społecznych instytucji stanowiący podsumowanie 

odpowiedzi na pytania ankiety internetowej (odrębny plik) 

6. Załącznik nr 6 – Prezentacja na spotkanie Komitetu Rewitalizacji 
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Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji społecznych 

Regulamin dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

przyjęty uchwałą nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2018r. 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA  
SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA  

KOMITETU REWITALIZACJI 
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Rozdział 1. 
Zadania Komitetu Rewitalizacji 

 
 

§ 1. 
1. Komitet Rewitalizacji Miasta Leszna, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu między 

organami gminy a pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji, w sprawach dotyczących 

przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełni także funkcję opiniodawczo-doradczą dla 

Prezydenta Miasta Leszna przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-

2027, przyjętego uchwałą nr XLI/530/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017r.  

2. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii i podejmowania inicjatyw w sprawie rozwiązań 

odnoszących się do obszaru rewitalizacji Miasta Leszna 

3. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej Leszna  

i zarządzeń Prezydenta Miasta Leszna związanych z obszarem rewitalizacji Miasta Leszna. 

 
Rozdział 2. 

Zasady wyznaczania składu i powoływania Komitetu  

 
 

§ 2. 
1. Członków Komitetu powołuje Prezydent Miasta Leszna w drodze Zarządzenia. 

2. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy 

z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (j.t. Dz. Z 2017 r., poz. 1023). 

3. Komitet Rewitalizacji Miasta Leszna liczy nie więcej niż 18 członków, w tym: 

a. 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji 

b. 1 mieszkaniec miasta spoza obszaru rewitalizacji, 

c. 2 osoby będące przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji, 

d. 1 osoba będąca właścicielem nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji 

e. 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, w tym co najmniej 1 osoba 

prowadząca taką działalność na obszarze rewitalizacji, 

f. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecz-

nej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, przy czym przynajmniej jeden z nich 

reprezentować powinien organizację prowadzącą działalność w obszarze polityki społecznej, 

g. 1 przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna 

h. 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna lub jednostek miejskich, 

i. 1 przedstawiciel Leszczyńskiej Rady Seniorów 

j. 1 przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 

k. 1 przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A. 

l. 1 przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie 

4. Członkiem Komitetu nie może być: 

a. Osoba niepełnoletnia, z wyłączeniem reprezentanta, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt. j. 

b. Osoba nie zamieszkująca miasta Leszna 
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c. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której 

sąd orzekł środek karny w postaci utraty praw publicznych 

§ 3. 

1. Za przeprowadzenie procedury naboru odpowiada Prezydent Miasta Leszna. 

2. Członkowie Komitetu, o których mowa w § 2 ust. 3 a. – f. wybierani są w trybie otwartego naboru 

przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna. 

3. Przedstawiciela, o którym mowa w § 2 ust. 3 g. wskazuje Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna. 

4. Przedstawicieli, o których mowa w § 2 ust. 3 h., wskazuje Prezydent Miasta Leszna. 

5. Przedstawiciela, o którym mowa w § 2 ust. 3 i. wyłania ze swego grona Leszczyńska Rada Seniorów. 

6. Przedstawiciela, o którym mowa w § 2 ust. 3 j. wskazuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta 

Leszna. 

7. Przedstawiciela, o którym mowa w § 2 ust. 3 k. wskazuje zarząd Polskich Kolei Państwowych S.A. 

8. Przedstawiciela, o którym mowa w § 2 ust. 3 l. wskazuje Komendant Miejski Policji w Lesznie. 

9. Podmioty wymienione w ust. 3 - 8, zgłaszając członka Komitetu wskazują także ewentualną osobę/y, 

która/e będzie/będą w stanie w uzasadnionych przypadkach zastąpić wskazanego przez nie 

członka/członków. 

10. Informację o otwartym naborze, o którym mowa w ust. 2. niniejszego paragrafu, zamieszcza się w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna: www.bip.leszno.pl , na stronie www.leszno.pl 

oraz www.rewitalizacja.leszno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Leszna. 

11. Informacja zawiera wskazanie terminu, sposobu i miejsca składania wniosku zgłoszeniowego przez 

kandydata na członka Komitetu, wykaz dokumentów wymaganych do złożenia do wniosku oraz adres 

strony, z której można pobrać formularz wniosku. 

12. Termin złożenia wniosku zgłoszeniowego upływa nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

opublikowania informacji o naborze, o której mowa w ust. 11. 

13. Wniosek zgłoszeniowy na członka Komitetu musi zostać potwierdzony listą poparcia podpisaną przez co 

najmniej: 

a. 20 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji, w przypadku osób o których mowa w § 2 ust. 3 a, 

b i d, 

b. 20 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 c. 

c. 5 przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 

gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168) prowadzących na terenie miasta Leszna,  

w tym na obszarze rewitalizacji, w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 e., 

d. 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji, w 

przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 f. 

14. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, kandydat zostanie poproszony, drogą elektroniczną  

i drogą telefoniczną, o jego uzupełnienie (dane kontaktowe zgodne z danymi podanymi we wniosku 

zgłoszeniowym). W przypadku, gdy kandydat na członka Komitetu nie uzupełni wniosku w ciągu 7 dni od 

otrzymania informacji - jego wniosek nie będzie rozpatrywany. 

http://www.leszno.pl/
http://www.rewitalizacja.leszno.pl/
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15. Jeżeli liczba kandydatów na członków Komitetu w poszczególnych kategoriach, o których mowa w § 2 

ust. 3 a. - f., których zgłoszenia są kompletne i spełniają wymagania, będzie większa niż minimalna liczba 

przedstawicieli dla każdej kategorii, członków Komitetu w odpowiednich kategoriach wybiera Prezydent 

Miasta Leszna. 

16. Przy wyborze, o którym mowa w §3 ust. 13, Prezydent Miasta Leszna kieruje się dążeniem do 

zapewnienia reprezentatywności Komitetu, tj. udziału w Komitecie osób z różnych grup wiekowych, 

najbardziej aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty samorządowej w aspekcie rewitalizacji, 

reprezentujących najbardziej aktywne w procesie przygotowania i prowadzenia rewitalizacji grupy 

nieformalne, organizacje i podmioty oraz, które uzyskały znaczące poparcie ich kandydatury. 

17. Wnioski z załącznikami złożone w ramach naboru kandydatów na członków Komitetu nie podlegają 

zwrotowi. 

18. Jeżeli liczba wyłonionych w poszczególnych kategoriach członków Komitetu jest mniejsza niż minimalne 

wartości, określone w § 2 ust. 3, 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. W przypadku bezskuteczności 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 Rewitalizacji. Wymagań określonych w § 3 ust. 11. w takiej sytuacji nie uwzględnia 

się. 

 

Rozdział 3. 
Zmiany składu Komitetu  

 

§ 4. 

1. Członkostwo w Komitecie ustaje w wyniku: 

a. śmierci, 

b. osobistej rezygnacji złożonej na piśmie, 

c. ustania stosunku pracy lub zakończenia pełnienia funkcji w podmiotach wymienionych w § 2 ust. 3 h., 

i., k., l. ), które dany członek Komitetu reprezentuje, 

d. wygaśnięcia mandatu radnego w przypadku członków, o których mowa w § 2 ust. 3 g. i j. 

e. wykluczenia na wniosek 2/3 członków Komitetu, 

f. nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu. 

2. Prezydent Miasta Leszna stwierdza ustanie członkostwa w Komitecie w drodze Zarządzenia. 

3. W przypadku ustania członkostwa, Prezydent Miasta Leszna powołuje brakującego członka Komitetu, 

przy czym w odniesieniu do członków, o których mowa w § 2 ust. 3 a. – f., powołanie poprzedza nabór 

uzupełniający, do którego przepisy § 3 stosuje się odpowiednio. 

4. Członek Komitetu rewitalizacji może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż 2 kadencje. 
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Rozdział 4. 
Zasady działania Komitetu  

 

§ 5. 

1. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. 

2. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów 

podróży. 

3. Kadencja Komitetu trwa 3 lata od daty powołania i kończy się raportem z prac Komitetu za okres jego 

kadencji. 

4. Na minimum 28 dni przed upływem kadencji Komitetu, Prezydent Miasta Leszna ogłasza nabór członków 

Komitetu na nową kadencję. Nabór członków prowadzony jest każdorazowo na tych samych zasadach. 

§ 6. 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Prezydent Miasta Leszna. 

2. Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego  

i jego Zastępcę.  Do czasu wyboru Przewodniczącego posiedzenie prowadzi jeden z członków Komitetu, 

o którym mowa w § 2 ust. 3 h., wskazany przez Prezydenta Miasta Leszna. 

3. Wybór i odwołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu następuje zwykłą większo-

ścią głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu, przy obecności 

co najmniej połowy składu Komitetu. 

4. Przewodniczący Komitetu: 

a. zwołuje posiedzenia Komitetu, 

b. ustala porządek i termin obrad, 

c. kieruje pracami Komitetu 

d. reprezentuje Komitet na zewnątrz. 

5. Kolejne posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub w jego zastępstwie Zastępca Prze-

wodniczącego Komitetu. 

6. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał. 

7. Dodatkowo posiedzenie może zostać zwołane na wniosek: 

a. co najmniej 5 członków Komitetu, 

b. prezydenta Miasta Leszna, 

c. wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7. Kierowany jest do Przewodniczącego Komitetu i powinien zawierać 

uzasadnienie zwołania posiedzenia Komitetu. 

9. Informacje na temat terminu i miejsca posiedzenia Komitetu, proponowanego porządku obrad oraz do-

kumenty, które będą przedmiotem obrad, powinny być przekazane członkom Komitetu co najmniej 5 dni 

roboczych przed posiedzeniem Komitetu. 
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10. Terminy posiedzeń Komitetu powinny być ustalane w sposób umożliwiający udział maksymalnej liczby 

osób. 

11. Z każdego posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół. Przewodniczący potwierdza zgodność proto-

kołu z przebiegiem posiedzenia swoim podpisem. Częścią składową protokołu jest lista obecności. 

12. Posiedzenia Komitetu mają charakter jawny. 

13. Posiedzenia Komitetu  mogą przyjąć także inne formy, tj. wyjścia terenowe, spacery studyjne itp., jednak 

każdorazowo zmiana formy musi zostać zaakceptowana przez Komitet. 

14. Za podstawowy sposób komunikacji między członkami Komitetu uznaje się spotkania i korespondencję 

elektroniczną. 

§ 7. 

1. W pracach Komitetu mogą brać udział eksperci, przedstawiciele podmiotów uczestniczących  

w rewitalizacji oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub Prezydenta Miasta 

Leszna z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w szczególności przedstawiciele władz publicznych oraz podmiotów 

realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

2. Udział eksperta lub innej osoby zaproszonej przez Przewodniczącego Komitetu, powodujący wydatki  

z budżetu miasta, wymaga uzyskania zgody Prezydenta Miasta Leszna. 

3. Osoby zaproszone uczestniczą w posiedzeniach Komitetu z głosem doradczym, bez prawa do głosowania. 

 
Rozdział 5. 

Zajmowanie stanowiska przez Komitet 
 

§ 8. 

1. Stanowisko Komitetu wyrażane jest w formie opinii, która jest formułowana w drodze głosowania i przyj-

mowana zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu. 

2. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego. 

3. Członek Komitetu będący przedstawicielem Urzędu Miasta Leszna lub jednostek mu podległych, nie bie-

rze udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których opracowanie jest zadaniem 

Prezydenta Miasta Leszna. 

 
 

Rozdział 6. 
Obsługa prac Komitetu 

 
1. Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia komórka organizacyjna odpowiedzialna za koor-

dynowanie rewitalizacji w Urzędzie Miasta Leszna, zwana dalej Sekretariatem Komitetu.  

2. Do zadań Sekretariatu Komitetu należy m.in.: 

a. uczestnictwo przedstawiciela komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 w posiedzeniach Komi-

tetu, bez prawa głosu, 
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b. sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu, 

c. powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce posiedzenia, 

d. przygotowywanie materiałów na posiedzenie Komitetu, 

e. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu, 

f. informowanie opinii publicznej o działaniach Komitetu. 

 

 

Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe 

 
Zmiany Regulaminu Komitetu wymagają stosownej uchwały Rady Miejskiej Leszna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do raportu z konsultacji społecznych 

Propozycje zmian w regulaminie dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji, przyjętego uchwałą nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna  
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z 25 stycznia 2018 r. 

 

 

PROPOZYCJE ZMIAN W REGULAMINIE DOTYCZĄCYM ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD 
DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI, PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR XLIV/603/2018 RADY MIEJSKIEJ 
LESZNA Z 25 STYCZNIA 2018 R. 
 

Propozycje zmian stworzono w oparciu o 3-letnie doświadczenie z działania Komitetu Rewitalizacji i mają na 
celu poprawę skuteczności jego funkcjonowania.  
 
1. 
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w 

rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 ze 

zm.) 

2. 
§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Komitet Rewitalizacji Miasta Leszna liczy nie więcej niż 17 członków 
 
3. 
W § 2 ust. 3 skreśla się lit. l 
 
4.  
W § 3 skreśla się ust. 8 
 
5.  
W § 3 skreśla się ust. 9 
 
6. 
§ 3 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 
Wniosek zgłoszeniowy na członka Komitetu musi zostać potwierdzony listą poparcia podpisaną przez co 

najmniej: 

a. 20 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji, w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 a 

i d, 

b. 20 pełnoletnich mieszkańców miasta Leszna, w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 b., 

c. 20 mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 c., 

d. 5 przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018  roku Prawo przedsiębiorców (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 162), prowadzących na terenie miasta Leszna, w tym co najmniej 2 na obszarze 

rewitalizacji, w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 e, 

e. 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji, w 

przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 f. 

7. 
Po ust. 13 dodaje się ust. 13.1 w brzmieniu: W wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających zastosowanie 

rozwiązania z ustępu 13, forma poparcia zostanie określona w zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna 

ogłaszającym nabór członków Komitetu na następną kadencję. 

8. 
§ 3 ust. 14 otrzymuje brzmienie: W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, kandydat zostanie 



26 
 

 

poproszony, drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną, o jego uzupełnienie (dane kontaktowe zgodne z 

danymi podanymi we wniosku zgłoszeniowym). W przypadku, gdy kandydat na członka Komitetu nie uzupełni 

wniosku w ciągu 7 dni od otrzymania informacji - jego wniosek nie będzie rozpatrywany. 

9. 
§ 4 ust. 1 lit. c otrzymuje brzmienie: ustania stosunku pracy lub zakończenia pełnienia funkcji w podmiotach 
wymienionych w § 2 ust. 3 h., i., k.), które dany członek Komitetu reprezentuje 
 
10.  
§ 4 ust. 1 lit. f – skreśla się lit. f 
 
11.  
§ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Członek Komitetu może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż 3 kadencje 
 
12. 
§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Kadencja Komitetu trwa 3 lata od daty powołania i kończy się raportem z prac 

Komitetu za okres jego kadencji. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przedłużenia kadencji 

Komitetu o maksymalnie 6 miesięcy. 

13. 
§ 6 ust. 7 lit. c otrzymuje brzmienie: wydziału Urzędu Miasta Leszna odpowiedzialnego za koordynowanie 
rewitalizacji 
 
14. 
§ 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie: Informacje na temat terminu i miejsca posiedzenia Komitetu, proponowanego 

porządku obrad oraz dokumenty, które będą przedmiotem obrad, powinny być przekazane członkom Komitetu 

co najmniej 3 dni robocze przed posiedzeniem Komitetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do raportu z konsultacji społecznych 

Formularz konsultacyjny  
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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 elektronicznej na adres: 
rewitalizacja@leszno.pl  do 11 marca 2021 roku.  
 
I. 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  

 
 

 

 
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.  

  

6. Inne uwagi 

  

 

Dziękujemy za wypełnienie formularza!  
Załącznik nr 4 do raportu z konsultacji społecznych 

Ankieta internetowa  
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PYTANIE 1 
 
1.1 Czy propozycja składu Komitetu Rewitalizacji jest odpowiednia (Rozdział 2. § 2 pkt 3)? 

a) Tak 

b) Nie  

c) Trudno powiedzieć 

 
1.2 Jeżeli w pytaniu 1.1 zaznaczono odpowiedź „Nie”, proszę podać propozycję składu Komitetu Rewitali-

zacji. 

………………………….. 
 
 
PYTANIE 2 
 

2.1 Czy zaproponowana procedura naboru na członków Komitetu Rewitalizacji jest jasna i czytelna (Roz-

dział 2. § 3)? 

a) Tak 

b) Nie  

c) Trudno powiedzieć 

 
2.2 Jeżeli w pytaniu 2.1 zaznaczono odpowiedź „Nie”, proszę podać dlaczego? 

…………………………… 

 
 
PYTANIE 3 

 

3.1 Czy zapisy dotyczące poparcia kandydatury na członka Komitetu Rewitalizacji są odpowiednie (Rozdział 
2. § 3 pkt 11 i pkt 12)? 

a) Tak 

b) Nie  

c) Trudno powiedzieć 

 
3.2 Jeżeli w pytaniu 3.1 zaznaczono odpowiedź „Nie”, proszę podać propozycję zmian 

…………………………… 
 

 
PYTANIE 4 

 
4.1 Czy zwiększenie liczby kadencji Komitetu Rewitalizacji jest Pani/Pana zdaniem słuszne (Rozdział 3. § 4 
pkt 4)? 

a) Tak 

b) Nie  

c) Trudno powiedzieć 

 
4.2 Jeżeli w pytaniu 4.1 zaznaczono odpowiedź „Nie”, proszę napisać dlaczego? 

…………………………… 

 
PYTANIE 5 
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5.1 Czy ma Pan/Pani uwagi do zaproponowanych zasad działania Komitetu Rewitalizacji (Rozdział 4. § 5, 6 
i 7)? 

d) Tak 

e) Nie  

f) Trudno powiedzieć 

 
5.2 Jeżeli w pytaniu 5.1 zaznaczono odpowiedź „Tak”, proszę wskazać swoje uwagi 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna 
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RAPORT Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH INSTYTUCJI

Urząd Miasta Leszna

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji

Raport przedstawia wyniki za okres
09.02.2021 - 11.03.2021

Raport utworzony w dniu: 11.03.2021
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Spis treści

1. Ankieta konsultacji społecznych

2. Wyniki ze względu na poszczególne obszary i pytania

3. Dane instytucji

Załączniki

Spis wykresów
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1. Ankieta konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji
Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne potrwają do 11.03.2021r. do godz. 15.00.

Będą prowadzone wśród mieszkańców Leszna w następujących formach:

Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronach Miasta Leszna: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
www.rewitalizacja.leszno.pl oraz na niniejszym portalu. Wypełniony formularz prosimy przesyłać na adres: rewitalizacja@leszno.pl w wyznaczonym
terminie
Ankieta internetowa zamieszczona na portalu leszno.konsultacjejst.pl
Wykorzystanie grupy przedstawicielskiej – Komitetu Rewitalizacji. Spotkanie online odbędzie się 1 marca br. o godz. 18.00

Zachęcamy do aktywnego udziału!

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Promocji i Rozwoju Miasta Leszna, pod nr telefonu 65 529 46 35 lub mailowo:
rewitalizacja@leszno.pl.

Poniżej zamieszczono:

Obwieszczenie zawiadamiające o rozpoczęciu konsultacji społecznych
Regulamin dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji przyjęty uchwałą nr XLIV/603/2018 rady Miejskiej Leszna z
25 stycznia 2018 r.
Propozycje zmian, które stworzono w oparciu o 3-letnie doświadczenie z działania Komitetu Rewitalizacji i mające na celu poprawę skuteczności jego
funkcjonowania
Formularz konsultacyjny.

Czas trwania konsultacji

Data rozpoczęcia 09.02.2021 11:00 Data zakończenia 11.03.2021 15:00

Liczba ankiet

W ramach prowadzonych konsultacji Ankietę konsultacyjną wypełniło 5 uczestników.

Do pobrania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Leszna.pdf
Regulamin_KR_Leszno.pdf
Wykaz zmian_regulamin_KR.pdf
Formularz_konsultacyjny_KR_2021.pdf
Formularz_konsultacyjny_KR_2021.doc

Zdjęcia

https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/leszno/017781e8-9fe6-4561-91ae-ec9e138280a4/ba4361dc-9aed-4458-ae27-1079d636bbf0/Obwieszczenie%20Prezydenta%20Miasta%20Leszna.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/leszno/017781e8-9fe6-4561-91ae-ec9e138280a4/099126d6-a3df-4a77-9bc9-be076f876683/Regulamin_KR_Leszno.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/leszno/017781e8-9fe6-4561-91ae-ec9e138280a4/c2897d55-4257-43c9-8f31-f4cf17cf4fcf/Wykaz%20zmian_regulamin_KR.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/leszno/017781e8-9fe6-4561-91ae-ec9e138280a4/fdf50e21-ac6e-4e07-bf70-c5a611029576/Formularz_konsultacyjny_KR_2021.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/leszno/017781e8-9fe6-4561-91ae-ec9e138280a4/c3d1f792-8f9c-41c2-8412-33ddd9b7627a/Formularz_konsultacyjny_KR_2021.doc
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2. Wyniki ze względu na poszczególne obszary i pytania

PYTANIE 1
Czy propozycja składu Komitetu Rewitalizacji jest odpowiednia (Rozdział 2. § 2 pkt 3)?
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. Tak

2. Nie

3. Trudno powiedzieć

Wykres 1. Czy propozycja składu Komitetu Rewitalizacji jest odpowiednia (Rozdział 2. § 2 pkt
3)?

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 1 do 2 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

Tak
Trudno powiedzieć

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

Nie

PYTANIE 1
Jeżeli w pytaniu 1.1 zaznaczono odpowiedź „Nie”, proszę podać propozycję składu Komitetu
Rewitalizacji.
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Nie udzielono odpowiedzi - 4

1.Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego - 7 osób; 2. mieszkańcy gminy inni niż
wymienieni w pkt 1- 3 osoby, ;3.podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą- 5 osoby, 4. Organy władzy
publicznej- 3 osobyy

PYTANIE 2
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Czy zaproponowana procedura naboru na członków Komitetu Rewitalizacji jest jasna i czytelna
(Rozdział 2. § 3)?
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. Tak

2. Nie

3. Trudno powiedzieć

Wykres 2. Czy zaproponowana procedura naboru na członków Komitetu Rewitalizacji jest jasna i
czytelna (Rozdział 2. § 3)?

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 1 do 3 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

Tak

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

Nie
Trudno powiedzieć

PYTANIE 2
Jeżeli w pytaniu 2.1 zaznaczono odpowiedź „Nie”, proszę podać dlaczego?
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Nie udzielono odpowiedzi - 5

PYTANIE 3
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Czy zapisy dotyczące poparcia kandydatury na członka Komitetu Rewitalizacji są odpowiednie
(Rozdział 2. § 3 pkt 11 i pkt 12)?
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. Tak

2. Nie

3. Trudno powiedzieć

Wykres 3. Czy zapisy dotyczące poparcia kandydatury na członka Komitetu Rewitalizacji są
odpowiednie (Rozdział 2. § 3 pkt 11 i pkt 12)?

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 1 do 2 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

Tak
Nie

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

Trudno powiedzieć

PYTANIE 3
Jeżeli w pytaniu 3.1 zaznaczono odpowiedź „Nie”, proszę podać propozycję zmian
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Nie udzielono odpowiedzi - 4

Nie podpisy, a dokumenty pozwalające stwierdzić czy dany kandydat ma doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie.

PYTANIE 4
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Czy zwiększenie liczby kadencji Komitetu Rewitalizacji jest Pani/Pana zdaniem słuszne (Rozdział 3. §
4 pkt 4)?
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. Tak

2. Nie

3. Trudno powiedzieć

Wykres 4. Czy zwiększenie liczby kadencji Komitetu Rewitalizacji jest Pani/Pana zdaniem
słuszne (Rozdział 3. § 4 pkt 4)?

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 1 do 3 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

Nie

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

Tak
Trudno powiedzieć

PYTANIE 4
Jeżeli w pytaniu 4.1 zaznaczono odpowiedź „Nie”, proszę napisać dlaczego?
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Nie udzielono odpowiedzi - 1

Rewitalizacja to proces... WARTO aby po 3 latach kadencji była możliwość świeżego spojrzenia na toczący się proces a przy tym jednocześnie złożony raport
końcowy komitetu pozwala na ocenę efektywności ciała doradczego prezydenta.

Zmiany składu powinny się zmieniać, zawsze nowe pomysły, świeże umysły.

BNM

3 kadencje to zbyt długi czas pełnienia funkcji przez 1 osobę

PYTANIE 5
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Czy ma Pan/Pani uwagi do zaproponowanych zasad działania Komitetu Rewitalizacji (Rozdział 4. § 5,
6 i 7)?
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. Tak

2. Nie

3. Trudno powiedzieć

Wykres 5. Czy ma Pan/Pani uwagi do zaproponowanych zasad działania Komitetu Rewitalizacji
(Rozdział 4. § 5, 6 i 7)?

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 0 do 3 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

Tak
Nie

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

Trudno powiedzieć

PYTANIE 5
Jeżeli w pytaniu 5.1 zaznaczono odpowiedź „Tak”, proszę wskazać swoje uwagi
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Nie udzielono odpowiedzi - 3

Uwagi mam do formularza.... Czy osoba akceptująca pytania formularza miała kiedykolwiek do czynienia z partycypacja społeczna? Pytania odsyłające do
punktów i paragrafów zniechęcają do brania udziału w tego typu konsultacjach. Apeluje o proste rzeczowe pytania bez odsyłania członka społeczeństwa do
załączników.... Przecież chodzi o to aby w możliwie przystępny sposób poznać opinię skonsultować sprawę spolecznie:-) Chyba że to ja się mylę?

Nie powinno być wykluczenia na wniosek 2/3 członków Komitetu, a wykluczenie w przypadku bierności w komisji.



10/11https://konsultacjejst.pl

3. Dane instytucji

Nazwa instytucji Urząd Miasta Leszna

Adres email budzetobywatelski@leszno.pl

Numer telefonu (65) 529-46-35 / (65) 529-54-02

Adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
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Spis wykresów

Wykres 1. Czy propozycja składu Komitetu Rewitalizacji jest odpowiednia (Rozdział 2. § 2 pkt 3)?

Wykres 2. Czy zaproponowana procedura naboru na członków Komitetu Rewitalizacji jest jasna i czytelna (Rozdział 2. § 3)?

Wykres 3. Czy zapisy dotyczące poparcia kandydatury na członka Komitetu Rewitalizacji są odpowiednie (Rozdział 2. § 3 pkt
11 i pkt 12)?

Wykres 4. Czy zwiększenie liczby kadencji Komitetu Rewitalizacji jest Pani/Pana zdaniem słuszne (Rozdział 3. § 4 pkt 4)?

Wykres 5. Czy ma Pan/Pani uwagi do zaproponowanych zasad działania Komitetu Rewitalizacji (Rozdział 4. § 5, 6 i 7)?
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#MECENAS REWITALIZACJI 
LESZNA 2021

Kino ze smakiem, 2019

KOMITET 
REWITALIZACJI

Konsultacje społeczne dotyczące
zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania 
Komitetu Rewitalizacji

WYKORZYSTANIE GRUPY
PRZEDSTAWICIELSKIEJ –
KOMITETU REWITALIZACJI
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#MECENAS REWITALIZACJI 
LESZNA 2021

Kino ze smakiem, 2019

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

KONSULTACJE SPOŁECZNE

CZAS: 9.02.2021 – 11.03.2021 godz. 15.00

FORMY:
• zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej i formularza zamieszczonego na stronach

Miasta Leszna: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.rewitalizacja.leszno.pl

i na portalu leszno.konsultacjejst.pl.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: rewitalizacja@leszno.pl

• Ankieta internetowa zamieszczona na portalu leszno.konsultacjejst.pl

• Wykorzystanie grupy przedstawicielskiej – Komitetu Rewitalizacji

mailto:rewitalizacja@leszno.pl
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#MECENAS REWITALIZACJI 
LESZNA 2021

Kino ze smakiem, 2019

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

WYKAZ ZMIAN

Propozycje zmian stworzono w oparciu o 3-letnie doświadczenie z działania Komitetu Rewitalizacji 
i mają na celu poprawę skuteczności jego funkcjonowania. 
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#MECENAS REWITALIZACJI 
LESZNA 2021

Kino ze smakiem, 2019

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – WYKAZ ZMIAN

17 CZŁONKÓW

KOMITETU
REWITALIZACJI

18 CZŁONKÓW

KOMITETU
REWITALIZACJI

BYŁOPROPOZYCJA

Wykreślenie z Komitetu przedstawiciela Komendy 
Miejskiej Policji w Lesznie

wykreślenie
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#MECENAS REWITALIZACJI 
LESZNA 2021

Kino ze smakiem, 2019

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – WYKAZ ZMIAN

Wykreślenie zapisu:

Podmioty wymienione w ust. 3 - 8, zgłaszając członka Komitetu wskazują także ewentualną osobę/y, która/e 

będzie/będą w stanie w uzasadnionych przypadkach zastąpić wskazanego przez nie członka/członków. 

wykreślenie
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#MECENAS REWITALIZACJI 
LESZNA 2021

Kino ze smakiem, 2019

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – WYKAZ ZMIAN

17 CZŁONKÓW

KOMITETU
REWITALIZACJI

BYŁOPROPOZYCJA

Wniosek zgłoszeniowy na członka Komitetu musi
zostać potwierdzony listą poparcia podpisaną przez co
najmniej:
a. 20 pełnoletnich mieszkańców obszaru

rewitalizacji, w przypadku osób, o których mowa
w § 2 ust. 3 a i d,

b. 20 pełnoletnich mieszkańców miasta Leszna, w
przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 b.,

c. 20 mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, w
przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 c.,

d. 5 przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z
dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2021 r., poz. 162), prowadzących na
terenie miasta Leszna, w tym co najmniej 2 na
obszarze rewitalizacji, w przypadku osób, o
których mowa w § 2 ust. 3 e,

e. 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych
prowadzących działalność na obszarze
rewitalizacji, w przypadku osób, o których mowa
w § 2 ust. 3 f.

17 CZŁONKÓW

KOMITETU
REWITALIZACJI

Wniosek zgłoszeniowy na członka Komitetu musi 
zostać potwierdzony listą poparcia podpisaną przez 
co najmniej: 
a. 20 pełnoletnich mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w przypadku osób o których mowa 
w § 2 ust. 3 a, b i d, 

b. 20 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, w 
przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 3 c. 

c. 5 przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 
gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168) 
prowadzących na terenie miasta Leszna, w tym 
na obszarze rewitalizacji, w przypadku osób, o 
których mowa w § 2 ust. 3 e., 

d. 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność na obszarze 
rewitalizacji, w przypadku osób, o których mowa 
w § 2 ust. 3 f. 

+/zmiana
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Dodanie zapisu:

W wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających zastosowanie rozwiązania z ustępu 13, forma poparcia zostanie 

określona w zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna ogłaszającym nabór członków Komitetu na następną 

kadencję.
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Zmiana zapisu:

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, kandydat zostanie poproszony, drogą elektroniczną lub drogą

telefoniczną, o jego uzupełnienie (dane kontaktowe zgodne z danymi podanymi we wniosku zgłoszeniowym). W

przypadku, gdy kandydat na członka Komitetu nie uzupełni wniosku w ciągu 7 dni od otrzymania informacji - jego

wniosek nie będzie rozpatrywany.
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Wykreślenie zapisu:

Członkostwo w Komitecie ustaje w wyniku: 

...

…

…

nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu. 

wykreślenie
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Zmiana zapisu:

Członek Komitetu może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż 3 kadencje. 

zmiana

BYŁO

2
KADENCJE
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Dodanie zapisu:

Kadencja Komitetu trwa 3 lata od daty powołania i kończy się raportem z prac Komitetu za okres jego kadencji. 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przedłużenia kadencji Komitetu o maksymalnie 6 miesięcy.
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Zmiana zapisu:

Informacje na temat terminu i miejsca posiedzenia Komitetu, proponowanego porządku obrad oraz dokumenty, 

które będą przedmiotem obrad, powinny być przekazane członkom Komitetu co najmniej 3 dni robocze przed 

posiedzeniem Komitetu. 
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BYŁO

5 DNI 
ROBOCZYCH
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