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1. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców gminy na temat zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach
dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022, zwanym dalej „GPR”, oraz pełni funkcję opiniodawczodoradczą Burmistrza Miasta Przeworska w zakresie rewitalizacji.

2. Podstawa prawna
Przeprowadzenie konsultacji społecznych reguluje art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 91/2016 Burmistrza Miasta
Przeworska z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu
w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Przeworska na lata 2016-2022.

3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Interesariusze rewitalizacji:
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,
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1,
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w
tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
6) organy władzy publicznej,
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa.

4. Termin, forma oraz przebieg konsultacji
Konsultacje przeprowadzono w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska w tej sprawie opublikowano w dniu 8 grudnia 2016 r.
w następujących formach:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem:
http://przeworsk.um.gov.pl/gpr/2220-konsultacje-spoeczne
2) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
http://www.przeworsk.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4701&idmp=86&r=r ,
oraz http://www.przeworsk.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4717&idmp=622&r=r ,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.
Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem składania uwag dostępny był przez cały
okres trwania konsultacji na stronie internetowej w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz w siedzibie Urzędu
Miasta w pokoju nr 222.
Dodatkowo uruchomiona została aplikacja na stronie https://komitetrewitalizacji.ankietka.pl/.
Odnośnik do powyższej aplikacji również został udostępniony w zakładkach dotyczących rewitalizacji
na stronie Urzędu Miasta i w BIP.
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Zastosowano następujące formy konsultacji społecznych:
1) Zbieranie
uwag
i
wniosków
w
formie
papierowej
oraz
elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było
dostarczyć:
a) drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej
przeworsk.um.gov.pl
oraz
Biuletynie
Informacji
Publicznej
Gminy
www.przeworsk.bip.info.pl/,
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: info@przeworsk.um.gov.pl wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”,
c) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200
Przeworsk z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”,
d) bezpośrednio do pokoju nr 103 (kancelaria ogólna) w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska
w godzinach pracy urzędu.
2) Warsztaty rewitalizacyjne z interesariuszami rewitalizacji. Termin warsztatów: 16.12.2016 r.
(piątek), godzina: 8:00, miejsce: sala Ratusza (I piętro), ul. Rynek 1.
3) Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji. Termin spotkania: 9.01.2017 r. (poniedziałek),
godzina: 8:00, miejsce: sala Ratusza (I piętro), ul. Rynek 1.
W warsztatach, które odbyły się w sali ratusza w dniu 16.12.2016r. wzięło udział 32 osoby,
zaś w spotkaniu w dniu 9.01.2017r. – 30 osób.
Podczas spotkania i warsztatów przedstawiono cel powołania Komitetu Rewitalizacji, obowiązki
wynikające z Ustawy o rewitalizacji oraz zaprezentowano projekt konsultowanej uchwały.
Uczestnicy zainteresowani byli następującymi kwestiami:
Pytanie w dniu 16.12.2016r.
Czy podczas aktualnego spotkania będzie wybierany Komitet Rewitalizacji?
Odpowiedź:
Nie, Komitet wybierany będzie po uchwaleniu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Pytanie w dniu 9.01.2017 r.
Czy funkcja w Komitecie Rewitalizacji będzie funkcją społeczną?
Odpowiedź:
Tak, za udział w pracach Komitetu nie przysługuje dieta ani wynagrodzenie.

5. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji
Podczas trwania konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji nie wpłynęły żadne uwagi.
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