
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa. 

 

 

 Knyszyn 16.05.2017r. 
 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY O PRZYJĘCIU ZASAD WYZNACZANIA 
SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI 

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023 
 
I. WPROWADZENIE 
Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji pełni jedną z najważniejszych funkcji w tworzeniu i 
wdrażaniu programów rewitalizacji w gminie. Jedną z form partycypacji społecznej jest utworzenie i 
funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji.  
Komitet Rewitalizacji jest swoistym forum współpracy mieszkańców z władzami Gminy w sprawach 
dotyczących przeprowadzania i oceny rewitalizacji, przekazywanymi w formie opinii i dyskusji na 
temat zaplanowanych w programie rozwiązań, sposobu ich realizacji oraz ewaluacji rewitalizacji, 
które mają pomóc w prawidłowym ukształtowaniu przebiegu procesu rewitalizacji 
Przedmiotem niniejszego Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji 
społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie o przyjęciu zasad wyznaczania składu oraz 
zasad działania Komitetu Rewitalizacji jak również przedstawienie uwag, które wpłynęły od 
mieszkańców. 
  
II. PRZEDMIOT KONSULTACJI 
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Knyszyn w zakresie 
zaproponowanych zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 
 
III. TERMIN KONSULTACJI 
Konsultacje społeczne przeprowadzone były w terminie od dnia 10.04.2017 r. do dnia 10.05.2017 r.  
 
IV. FORMA I TRYB KONSULTACJI 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 
2015 roku (Dz. U. Z 2015r. Poz. 1777). Przeprowadzone były w terminie od dnia 10.04.2017 r. do dnia 
10.05.2017 r. w następujących formach: 
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego. 
2.  Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w dniu 
10.05.2017r, na którym zostały omówienie propozycje zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 
Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawione uwagi i opinie i propozycji w formie dyskusji.  Na 
spotkaniu wzięło udział łącznie 24 przedstawicieli interesariuszy (mieszkańcy, przedstawiciele 
stowarzyszeń, przedsiębiorcy, urzędnicy, a także pracownicy podległych jednostek organizacyjnych). 
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 
39, 19-120 Knyszyn w pok. 11 w godzinach pracy Urzędu. 
 
V. UWAGI ZGŁASZANE NA ETAPIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
1. Uwaga ogólna o charakterze porządkowym do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji by dopisać 
odpowiednie tytuły do paragrafów i rozszerzyć nazwę regulaminu o zapis iż Komitet jest powoływany 
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023 – uwaga rozpatrzona 
pozytywnie.  
2. &2 pkt 3a – zgłoszono uwagę by doprecyzować okres za jaki powinny być składane raporty 
okresowe z realizacji Programu. Propozycja mieszkańców – nie rzadziej niż raz na 3 lata – uwaga 
rozpatrzona pozytywnie.  
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3. &4 – zgłoszono uwagę by w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji oprócz jego członków mogli brać 
udział również eksperci o ile tematyka posiedzenia będzie tego wymagała. Będzie to głos doradczy 
bez prawa głosowania – uwaga rozpatrzona pozytywnie.  


