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1.

WPROWADZENIE

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programów rewitalizacji w
gminie. Jedną z form partycypacji społecznej jest utworzenie i funkcjonowanie komitetu rewitalizacji.
Stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta
gminy. Przedmiotem niniejszego Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu
konsultacji społecznych dotyczących ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji w Gminie Tomice oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły od mieszkańców.
Konsultacje społeczne skierowane zostały do szerokiego grona interesariuszy (w rozumieniu art. 2 ust.
2 ustawy o rewitalizacji), tj.:
1) mieszkańców Gminy Tomice;
2) mieszkańców obszaru rewitalizacji Tomice-Wschód oraz właścicieli, użytkowników wieczystych
nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze;
3) podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Tomice działalność
gospodarczą;
4) podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Tomice działalność
społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
5) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych;
6) organów władzy publicznej;
7) podmiotów, innych niż wymienione w pkt 6, realizujących na obszarze rewitalizacji TomiceWschód uprawnienia Skarbu Państwa.

2.

PRZEDMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Gminy Tomice w
sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Zakres i sposób przeprowadzenia konsultacji określa ustawa z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm.).

3.

PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji przeprowadzono w terminie od 06.11.2017 r.. do 27.11.2017 r.
Ogłoszenie konsultacji poprzedzone było obwieszczeniem Wójta Gminy Tomice z dnia 27.10.2017 r. w
sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji
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Konsultacje przeprowadzono w formie:
1) debaty publicznej w dniu 06.11.2017 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Tomice (sala sesyjna –
pok. nr 3);
2) zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego;
3) ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji, formularz zgłaszania uwag (formularz konsultacyjny) oraz ankieta były udostępnione:
1) w trakcie debaty publicznej, która odbyła się w dniu 06.11.2017 r.;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugtomice);
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice (www.tomice.pl) w zakładce „REWITALIZACJA";
4) w Urzędzie Gminy Tomice – w pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.
Uzupełniony formularz konsultacyjny oraz ankietę można było dostarczyć w terminie 06.1127.11.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice)
lub drogą elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl, lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy
Urzędu Gminy Tomice.
Przedmiotem debaty publicznej było przedstawienie projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, w szczególności
projektu Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do uchwały. W spotkaniu
uczestniczyło 7 osób (lista obecności ze spotkania stanowi załącznik do niniejszego Raportu). Spotkaniu
przewodniczył Sekretarz Gminy Tomice – p. Ryszard Góralczyk. Debatę prowadzono według
ustalonego scenariusza:
1) prezentacja multimedialna, ilustrująca projekt uchwały wraz z załącznikiem, połączona z
omówieniem i uzasadnieniem projektu uchwały;
2) dyskusja zebranych interesariuszy.
Uczestnicy debaty publicznej podczas spotkania zostali poinformowani o możliwości składania uwag za
pomocą dostępnego formularza konsultacyjnego oraz wyrażania opinii poprzez opracowany formularz
ankiety.
Uczestnicy spotkania zadali następujące pytania:
1) pytanie: czy w skład Komitetu Rewitalizacji mogą wchodzić osoby/organizacje/przedsiębiorcy
mieszkający/mający siedzibę poza przyjętym obszarem rewitalizacji Tomice-Wschód (odpowiedź:
tak, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji w skład Komitetu Rewitalizacji powinny wchodzić
m.in. osoby/organizacje/przedsiębiorcy mieszkający/mający siedzibę na terenie Gminy Tomice, ale
poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji);
2) pytanie: czy Komitet Rewitalizacji zostanie powołany w przypadku niezgłoszenia przez podmioty
wskazane w Regulaminie żadnego kandydata w naborze podstawowym i dodatkowym
(odpowiedź: tak, w takim przypadku Komitet Rewitalizacyjny zostanie powołany spośród
kandydatów zgłoszonych przez Radę Gminy Tomice i Wójta);
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3) pytanie: kiedy można będzie zgłaszać kandydatury na członków Komitetu Rewitalizacyjnego
(odpowiedź: o terminie naboru członków Komitetu Rewitalizacji interesariusze zostaną
powiadomieni po podjęciu przez Radę Gminy Tomice konsultowanej uchwały; stosowna
informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy Tomice oraz przekazana sołtysom i podmiotom określonym w art. 2 ust. 2 ustawy
o rewitalizacji).
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4. PODSUMOWANIE ZŁOŻONYCH UWAG, FORMULARZY KONSULTACYJNYCH I WYNIKÓW ANKIET
4. 1. FORMULARZ KONSULTACYJNY
W trakcie konsultacji wpłynęły 2 formularze konsultacyjne:

Lp.

Data wpływu

Imię i nazwisko

Treść uwagi

Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:

1.

1

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

Preambuła do projektu Uchwały
W preambule przywołano ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o rewitalizacji. Mamy
w gminie Uchwałę o przyjęciu Programu Rewitalizacji dla gminy Tomice na lata 2017 –
2023 gdzie są zapisy o Komitecie Rewitalizacji. Tą Uchwałę XXX/237/2017 należy
przywołać. Uzasadnienie: Uchwała obowiązuje w gminie Tomice, sporządzenie Programu
bardzo drogo kosztowało aby nie brać go pod uwagę. Szkoda, że jest precyzyjniej w
ustawie.

Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:
2.

2

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

Uzasadnienie w projekcie Uchwały
W uzasadnieniu występuje gmina Bieliny bez wyjaśnienia dlaczego

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Tomice
ws. uwagi

Uwagi nie uwzględniono. Podstawą podjęcia
uchwały jest art. 7 ust. 3 w związku z art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z
późn. zm.). Uchwała nr XXX/237/2017 Rady
Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 20172023 nie może stanowić podstawy do
podejmowania uchwały w sprawie ustalenia
zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji.
Uwagę uwzględniono. W uzasadnieniu do
uchwały wprowadza się zmianę polegającą
na tym, że oczywistą omyłkę pisarską, tzn.
wyraz Bieliny” zastępuje się wyrazem
„Tomice”
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Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:
3.

3

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

4.

4

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

5.

5

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

6.

6

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

7.

7

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

Uzasadnienie w projekcie Uchwały
Uwagi nie uwzględniono. Uzasadnienie jak w
W opisie postępowania w Uzasadnieniu przywołane są tylko paragrafy z ustawy a nie
pkt 1.
przywołuje się postanowień z Uchwały RG nr XXX/237/2017. Postanowienia te trzeba
przywołać, uzasadn. j. w.
Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:
Uwagę uwzględniono. W uzasadnieniu do
uchwały wprowadza się zmianę polegającą
Uzasadnienie w projekcie Uchwały
na tym, że wyrazy „Zgodnie z ustawą”
W opisie postępowania jest przywołany konkretnie paragraf dot. konsultacji a nie ma
otrzymują brzmienie „Zgodnie z art. 7 ust. 3
przywołanego paragrafu dot. przedmiotu Uchwały czyli ustanowienia zasad działania
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy”.
Komitetu Rewitalizacji. Odpowiednie paragrafy należy przywołać.
Uwagi nie uwzględniono. Zgodnie z art. 7
ust. 1 ustawy o rewitalizacji „Komitet
Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:
Rewitalizacji stanowi forum współpracy i
dialogu interesariuszy z organami gminy w
§ 1 projektu Regulaminu Komitetu Rewitalizacji
sprawach dotyczących przygotowania,
W p. 1 § 1 są wymienione zadania ogólne dla Komitetu, w tym rola oceny Gminnego prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni
Programu Rewitalizacji, w punkcie 2 i 3 są wypisane role inne dla Komitetu a już nie ma
funkcję opiniodawczo-doradczą wójta,
wyszczególnionej oddzielnie roli oceny. Należy wyjąć rolę oceny z p. 1 opisującego ogólnie
burmistrza albo prezydenta miasta.”.
role i zapisać tą rolę w p. 4. Uzasadnienie: rola oceny Programu przez Komitet jest ważną
Przepisy § ust. 1 dotyczą trzech
rolą, którą nie powinno się zamykać w opisie roli ogólnej p. 1
uzupełniających się zadań Komitetu z
zakresu rewitalizacji: przygotowania,
prowadzenia i oceny rewitalizacji.
Uwagi nie uwzględniono. W związku z art. 2
Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:
ust. 2 ustawy o rewitalizacji
przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji
§2 p. 2 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji
nie mogą być wyłącznie mieszkańcy i
Dopisać w p. 2 na końcu zdania „z obszaru Tomice – Wschód”. Uzasadnienie: znany jest
podmioty z obszaru rewitalizacji Tomiceobszar rewitalizacji i dotyczy on Tomice – Wschód a więc nie powinno być ogólnie
Wschód.
Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:
§ 2 p. 3
W zapisie jest mowa, że Komitet liczy nie więcej niż 16 osób. Z tego zapisu nie wiadomo co
to znaczy nie więcej niż 16 osób. Czy 7 jest nie więcej niż 16 osób czy 15 jest nie więcej niż
16 osób. Mamy do czynienia z konkretnym Regulaminem a więc trzeba zapisać konkretną

Uwagi nie uwzględniono. Nie więcej niż 16
osób oznacza, że Komitet Rewitalizacji nie
może liczyć 17 i więcej osób.
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liczbę osób wchodzących w skład Komitetu, Uzasadnienie jest takie aby nie operować
liczbą osób jak się chce
Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:

8.

8

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

§ 2. p. 3. 1)
Usunąć uchwałę XXVI/190/2017, która myli. Uzasadnienie: mówimy tutaj o realizacji
rewitalizacji w ramach obszaru Tomice – Wschód a Uchwała XXVI/190/2017 mówi o
obszarze zdegradowanym w Lgocie, Zygodowicach które nie zostały wybrane do
rewitalizacji. Nie ma potrzeby wyznaczać mieszkańców z Lgoty, Zygodowic do Komitetu
Rewitalizacji bo nie są bezpośrednimi interesariuszami. Uzasadnienie: jeśli rewitalizacja to
Tomice - Wschód i mieszkańcy z tego obszaru bo są bezpośrednimi interesariuszami

Uwagi nie uwzględniono. Zapisy w § 2 ust. 3
pkt 1 są bardzo czytelne, dotyczą wskazania
uchwały, w której został wyznaczony obszar
rewitalizacji: „wyznaczonego uchwałą Nr
XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia
28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru
zdegradowanego
i
obszaru
rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z
2017 r. poz. 3660), zwanego dalej „obszarem
rewitalizacji”.

Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:

9.

9

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

10. 10

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

11. 11

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

§ 2 p. 3. 2)
Należy doprecyzować co to znaczy „przedstawiciel gminy Tomice inny niż wymienieni w p.
1”. Uzasadnienie: Wprowadza się dowolność do dysponowania przedstawicielami gminy z
bądź skąd (prawdopodobnie spoza terenu rewitalizacji a w Gminnym Programie
Rewitalizacji jest mowa o rejonie Tomice – Wschód i Komitet Rewitalizacji również ma
obejmować Tomice – Wschód).
Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:

Uwagi nie uwzględniono. Przepisy § 2 ust. 3
pkt 2 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji są
zbieżne z przepisami art. 2 ust. 2 pkt 2
ustawy o rewitalizacji, które odnoszą się do
mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji.

Uwagi nie uwzględniono. Przepisy § 2 ust. 3
pkt 4 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji są
§ 2 p. 3. 4)
zbieżne z przepisami art. 2 ust. 2 pkt 3
W punkcie tym należy również utrzymać rejon Tomice -Wschód dla przedsiębiorcy a nie
ustawy o rewitalizacji, które nie odnoszą się
rozszerzać na całą gminę. Uzasadnienie: Gminny Program Rewitalizacji obejmuje Tomice –
wyłącznie do przedsiębiorców z obszaru
Wschód i o działaniach w tym obszarze powinni decydować przedsiębiorcy zamieszkali na
rewitalizacji.
tym terenie
Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:
Uwagi nie uwzględniono. Przepisy § 2 ust. 3
pkt 4 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji są
§ 2 p. 3. 5)
zbieżne z przepisami art. 2 ust. 2 pkt 4
Należy również wprowadzić zawężenie, że przedstawiciele podmiotów prowadzących ustawy o rewitalizacji, które nie odnoszą się
działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych powinni być
do podmiotów prowadzących działalność
z terenu obszaru wybranego do rewitalizacji czyli Tomice – Wschód. Uzasadnienie: społeczną, czy mających siedzibę wyłącznie
przedstawiciele z tego obszaru są bezpośrednimi interesariuszami
na obszarze rewitalizacji.
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Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:

12. 12

13. 13

14. 14

14.11.2017 r.

14.11.2017 r.

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

Franciszek Sławek

Franciszek Sławek

§ 2 p. 3. 6)
Naturalnymi przedstawicielami Rady Gminy na obszarze rewitalizowanym są radni
Mrowiec, Gajewski, Tłomak wybrani z okręgów rewitalizacji i ci radni są naturalnymi
interesariuszami a nie np. radny z Woźnik czy Radoczy. Uzasadnienie: zawęzić typowanie 3
radnych przez radę gminy do radnych – naturalnych interesariuszy
Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:
§ 2 p. 3. 7)
5 przedstawicieli gminy typowanych przez Wójta nie powinni być dowolni lecz najbardziej
bezpośredni interesariusze. W tym punkcie należy doprecyzować, że:
- powinien to być przedstawiciel z OKGT bo budowany jest ośrodek kultury, remontowana
biblioteka,
- powinien to być przedstawiciel ZSP w Tomicach bo kilka tematów z listy podstawowych
przedsięwzięć a także uzupełniających jest pod potrzeby ZSP
- powinien to być przedstawiciel z OSP Tomice bo jest bezpośrednim interesariuszem
remontu remizy OSP
- powinien to być przedstawiciel GOPS bo jest bezpośrednim interesariuszem tematu
wpisanego do przedsięwzięć uzupełniających

Uwagi nie uwzględniono. Przepisy § 2 ust. 3
pkt 6 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji są
zbieżne z przepisami art. 2 ust. 2 pkt 6
ustawy o rewitalizacji, które nie odnoszą się
do przedstawicieli organów władzy
publicznej wybranych wyłącznie z okręgów
wyborczych na obszarze rewitalizacji.

Uwagi nie uwzględniono. Przepisy § 2 ust. 3
pkt 7 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji są
zbieżne z przepisami art. 2 ust. 2 pkt 5
ustawy o rewitalizacji, które nie odnoszą się
do podmiotów posiadających wyłącznie
siedzibę na obszarze rewitalizacji.

Uwagę uwzględniono. W § 3 ust. 7
otrzymuje brzmienie: „7. Jeżeli w pierwszym
naborze w danej kategorii podmiotów,
określonych w § 2 ust. 3 pkt 1-5 i 8 nie zgłosi
Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:
się żaden kandydat na członka Komitetu lub
łączna
liczba
członków
Komitetu
§ 3 p. 7
wyłonionych z tych kategorii jest mniejsza
Należy doprecyzować co to znaczy „liczba wyłonionych członków Komitetu z danej
niż 7, przeprowadza się nabór dodatkowy na
kategorii jest mniejsza niż 7 osób”. Brak sprecyzowania może mylić, że zamiast 16 osób
zasadach określonych w ust. 2-6.”. Mniejsza
skład Komitetu może być 7 osobowy
liczba przedstawicieli tych podmiotów niż 7
oznacza 6 i mniej osób. Maksymalna liczba
przedstawicieli tych podmiotów może
wynosić 8.
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Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:

15. 15

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

§ 3 p. 9
Jeśli jest możliwość działania Komitetu bez reprezentantów grup interesariuszy należy
określić minimalną liczbę osób wchodzących w skład Komitetu, minimalną ilość osób z
grup interesariuszy. Uzasadnienie: trudno sobie wyobrazić Komitet, który będzie się
składał z 5 przedstawicieli typowanych przez Wójta, 3 radnych a taka teoretycznie
możliwość jest dopuszczona w p. 9.

Uwagi nie uwzględniono. W przypadku
niezgłoszenia żadnego kandydata w
pierwszym i drugim naborze Komitet
Rewitalizacji będzie składał się wyłącznie z
przedstawicieli Rady Gminy Tomice i Wójta,
tj. 8 osób.

Uwagi nie uwzględniono. Projekt uchwały,
dla usprawnienia funkcjonowania Komitetu
Rewitalizacji, dopuszcza możliwość innego
§ 6 p. 1.
sposobu powiadamiania, ustalonego przez
Powinien być ślad pisemny powiadomień aby nie doprowadzać do nieporozumień w
samych członków Komitetu.
związku z § 4 p. 3. 3)
Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:

16. 16

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:
17. 17

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

18. 18

14.11.2017 r.

Franciszek Sławek

Uwagi nie uwzględniono. Tryb i sposób
przygotowania i przekazywania materiałów z
§ 6 p. 2
postępu realizacji GPR określa Gminny
Należy określić skąd materiały z postępu GPR, wyznaczyć rolę dla pracownika UG (kto) Program Rewitalizacji Gminy Tomice na lata
opiekującego się GPR. „Nie przekazywane są” tylko kto to robi.
2017-2023.
Uwagi nie uwzględniono. Zgodnie z § 5 ust 3
Regulaminu Rewitalizacji posiedzenia
Komitetu są jawne, chociaż prawo do
informacji publicznej określone art. 3 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1764) nie obejmuje uprawnienia do dostępu
Brak
do posiedzeń Komitetu Rewitalizacji.
Należy dopisać, że jawność prac Komitetu polega również na podawaniu przez UG w
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 przywołanej
określonej formie do publicznej wiadomości wyniku prac np. publikowanie protokołu
ustawy prawo do informacji publicznej
obejmuje uprawnienie do wglądu do
dokumentów urzędowych (np. dokumentów
wytworzonych przez Komitet Rewitalizacji, w
tym protokołów).
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Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga i treść uwagi z uzasadnieniem:

19. 19

15.11.2017 r.

Franciszek Sławek

§ 2 ust. 3 p. 1), 2)
W punktach tych są rozróżnieni przedstawiciele mieszkańców na dwie kategorie: tych co
mieszkają na obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji rozszerzonym o obszar Uwagi nie uwzględniono. Uzasadnienie jak w
zdegradowany i mieszkańców innych. Proponuję nie rozróżniać mieszkańców na dwie
pkt 8 i 9. W skład Komitetu Rewitalizacji
kategorie i scalić ten punkt w jeden. Moim zdaniem niesłusznie przywołuje się w miejscu
powinien wchodzić mieszkaniec spoza
Komitetu Rewitalizacji i prac w obszarze rewitalizacji także obszary zdegradowane. Te
obszaru rewitalizacji.
obszary zdegradowane i do rewitalizacji były wyznaczone w Tomicach, Lgocie
Zygodowicach uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/190/2017 na wcześniejszym etapie po
Diagnozie ale później wybór padł przez Radę Gminy tylko na Tomice – Wschód jako obszar
do rewitalizacji, mowa tu jest o Komitecie Rewitalizacji więc sprawa sprzed wyboru
obszaru rewitalizacji nie powinna być włączana do zakresu prac Komitetu Rewitalizacji.
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4.2.

ANKIETA KONSULTACYJNA

W trakcie konsultacji wpłynęła 1 ankieta. Poniżej prezentuje się wyniki ankiety:
Pytanie ankietowe: „Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat projektowanych zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji”.
Ankieta
nr

zdecydowanie
się zgadzam

raczej się zgadzam

nie mam zdania

1

Suma

raczej się nie
zgadzam

zdecydowanie się nie
zgadzam

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji nie są
transparentne, jest różność podejścia bo raz jest mowa o
obszarze rewitalizacji Tomice – Wschód a raz mowa o
obszarach zdegradowanych w Lgocie i Zygodowicach, które nie
zostały zakwalifikowane do rewitalizacji. W innym miejscu jest
mowa o zasadzie wyznaczania przedstawicieli z całej gminy a
nie bezpośrednich interesariuszy z obszaru rewitalizacji Tomice
– Wschód. W zasadach nie jest ujęty sołtys wsi Tomice a
rewitalizacja jest na obszarze kompetencji sołtysa i rady
sołeckiej. Rozróżniane są 2 rodzaje przedstawicieli mieszkańców
bez wyjaśnienia co to za mieszkaniec „inny niż wymienieni w pkt
1”. Liczba członków Komitetu jest enigmatyczna, Wójt
zachowuje prawo do pomijania reprezentantów grup
interesariuszy bez określenia minimum do funkcjonowania
Komitetu co jest złe. W zasadach nie ma roli wiodącej UG
(odpowiedzialności) w zapewnieniu odpowiedniej liczby
członków Komitetu Rewitalizacji poprzez aktywne werbowanie a
jest „kto się zgłosi ten będzie a jak się nie zgłosi to Wójt
pominie”. To jest złe. Przykładem działania „kto się zgłosi
(dowie) ten będzie” jest brak szczególnego zwrócenia uwagi
ineresariuszom na ogłoszenie o konsultacji, brak rozwieszenia
ogłoszenia w gablotach

X

0

0

0

1

Uwagi

0

-
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Pytanie ankietowe: „Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat projektowanych zasad działania Komitetu Rewitalizacji”.
Ankieta
nr

zdecydowanie
się zgadzam

1
Suma

raczej się zgadzam

nie mam zdania

raczej się nie
zgadzam

zdecydowanie się nie
zgadzam

W zasadach działania Kom. Rewitalizacji nie ma
wyeksponowanej roli ocennej (kontrolnej) Komitetu
Rewitalizacji w sprawie realizacji GPR. Nie ma też określonego
stanowiska w UG, które będzie się zajmowało przygotowaniem
sprawozdań, opieką nad GPR.

X
0

1

Uwagi

0

0

0

-

Podsumowanie wyników ankiety:
Na pytanie ankietowe nr 1 osoba wypełniająca ankietę wyraziła opinię na temat projektowanych zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji: „raczej się
nie zgadzam”.
Na pytanie ankietowe nr 2 osoba wypełniająca ankietę wyraziła opinię na temat projektowanych zasad działania Komitetu Rewitalizacji: „raczej się zgadzam”.
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5. PODSUMOWANIE

1. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji zostały przeprowadzone w okresie od 06.11.2017 do 27.11.2017 r.
Ich celem było zapoznanie mieszkańców Gminy Tomice oraz pozostałych interesariuszy z
przedmiotem konsultacji, jak również zwiększenie świadomości na temat zadań, wyznaczania
składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji w sprawach dotyczących przygotowania,
prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na
lata 2017-2023.
2. Po wprowadzeniu korekt wynikających z uwag zgłoszonych podczas trwania konsultacji
społecznych, projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji zostanie przedłożony Radzie Gminy Tomice celem uchwalenia.

Wójt Gminy Tomice
( - ) Witold Grabowski

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA KONSULTACYJNEGO
FORMULARZ KONSULTACYJNY
dotyczący projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie określenia
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Wypełniony formularz konsultacyjny proszę dostarczyć w terminie do dnia 27.11.2017 r. do Urzędu Gminy
Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) lub droga elektroniczną na adres:
gmina@tomice.pl, albo złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tomice.

UWAGA! Bardzo proszę o czytelne wypełnianie niniejszego formularza.
ZGŁASZANE UWAGI W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Fragment projektu
uchwały, do którego
odnosi się uwaga

Treść uwagi, uzasadnienie

Data oraz podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz.
W przypadku instytucji/jednostki/przedsiębiorstwa dodatkowo wymagana pieczątka:

………………………………………………….……...

……………………………………..…………………………

Osoba do kontaktu:………………..……………………………………………………………………………
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR ANKIETY KONSULTACYJNEJ

Ankieta konsultacyjna
dotycząca projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie określenia
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Celem ankiety konsultacyjnej jest pozyskanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji zgodnie
z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
UWAGA! Bardzo proszę o czytelne wypełnianie niniejszego formularza.
1. Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat projektowanych zasad
wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat projektowanych zasad
działania Komitetu Rewitalizacji
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Data oraz podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz.
……………………………………

………………….…………………………………

Wypełnioną ankietę proszę dostarczyć w terminie do dnia 27.11.2017 r. do Urzędu Gminy
Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) lub drogą elektroniczną
na adres: gmina@tomice.pl, albo złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy
Tomice.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – LISTA OBECNOŚCI
Lista obecności stanowi odrębny załącznik do raportu z konsultacji społecznych.
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