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RAPORT Z DEBATY 

W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ W SPRAWIE OKREŚLENIA 

ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI 

DLA MIASTA MSZANA DOLNA 

 

1. Podstawowe informacje o spotkaniu 

TYTUŁ/TEMAT 

spotkania 

Debata w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady 

Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie określenia zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mszana 

Dolna  

W ramach 

projektu 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna 

na  lata 2020-2027 

Data spotkania 29.08.2019 r. godz. 15.00 

Miejsce spotkania Sala Narad Urzędu Miasta 

Uczestnicy/ki 

 Interesariusze procesu - mieszkańcy i inni interesariusze procesu, 

którzy odpowiedzieli na otwarte zaproszenie, przedstawiciele urzędu 

i instytucji publicznych, organizacji pozarządowych 

 FRDL MISTiA: Dawid Hoinkis, kierownik Zespołu ds. Doradztwa 

i Rozwoju, konsultant z zakresu diagnozowania, zarządzania 

i planowania strategicznego oraz konsultacji społecznych 

Moderator Dawid Hoinkis 

Cele 

1) Zapoznanie uczestników spotkania z zapisami Projektu Regulaminu 

Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mszana Dolna (zał. do projektu 

Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mszana 

Dolna); 

2) Zagwarantowanie wszystkim interesariuszom rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie; 

3) Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu, adekwatnych do 

oczekiwań mieszkańców i pozostałych interesariuszy rewitalizacji – 

w trakcie prowadzonego procesu dot. opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna; 

4) Edukacja i informacja o procesie rewitalizacji, 
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5) Rozwój dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół 

rewitalizacji, 

6) Zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów 

dotyczących rewitalizacji. 

Metoda DEBATA SPOŁECZNA 

Program 

spotkania 

 Wprowadzenie do rewitalizacji - przedstawienie istoty, celów, zasad 

prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, oraz przebiegu tego 

procesu; 

 Czym jest Komitet Rewitalizacji? – najważniejsze kwestie wynikające z 

Ustawy o rewitalizacji, prezentacja dobrych praktyk; 

 Dyskusja na temat projektu Regulaminu Komitetu Rewitalizacji - 

zebranie uwag, wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu; 

 Podsumowanie dyskusji. 

Autor raportu Dawid Hoinkis 

 

2. Przebieg spotkania  

Debata społeczna prowadzona była w ramach konsultacji społecznych Uchwały Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji dla Miasta Mszana Dolna. Odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godzinie 15:00 w Sali 

Narad Urzędu Miasta. Wzięło w nim udział 13 osób (10 podpisało się na liście). Było to drugie spotkanie 

konsultacyjne dotyczące projektu tej uchwały. 

Po wprowadzeniu do tematyki rewitalizacji, uczestnicy spotkania zostali zapoznani z tekstem projektu 

Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mszana Dolna i jej uzasadnieniem, a przede wszystkim 

z Projektem Regulaminu Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mszana Dolna - załącznikiem nr 1 do 

projektu Uchwały. Prowadzący przekazał uczestnikom wnioski z warsztatu konsultacyjnego, który 

odbył się 27 sierpnia. Zgodnie z nimi, dyskusja skupiła się przede wszystkim na fragmencie w rozdziale 

nr 2: Organizacja i tryb pracy Komitetu w paragrafie 3, ust 2:  

2. Komitet liczy nie mniej niż 7 i nie więcej niż 15 członków, w tym: 

1) nie więcej niż 3 przedstawicieli gminy i gminnych osób prawnych wskazanych przez Burmistrza 

Miasta Mszana Dolna, 

2) nie więcej niż 3 radnych wskazanych przez Radę Miejską w Mszanie Dolnej, 

3) nie więcej niż 3 przedstawicieli jednostek organizacyjnych Miasta, wskazanych przez te jednostki, 

4) nie więcej niż 2 mieszkańców Miasta Mszana Dolna, nie będących członkami stowarzyszeń i nie 

pracujących w jednostkach organizacyjnych gminy, 

5) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Miasta Mszana Dolna 

działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych;  
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6) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze 

Miasta Mszana Dolna. 

Rozważano zwiększenie w Komitecie reprezentacji: 

 przedstawicieli gminy i gminnych osób prawnych – do 4 osób, np. 2 urzędników z Urzędu Miasta, 

przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej, 

 radnych – do 5, 

 przedstawicieli organizacji pozarządowych – do 4, np. Zagórzański Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Mszanie 

Dolnej, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Rejon Mszana Dolna. 

Wszyscy zgodzili się co do następującego nowego brzemienia wskazanego fragmentu: 

2. Komitet liczy nie mniej niż 7 członków, w tym: 

1) nie więcej niż 4 przedstawicieli gminy i gminnych osób prawnych wskazanych przez Burmistrza 

Miasta Mszana Dolna, 

2) nie więcej niż 5 radnych wskazanych przez Radę Miejską w Mszanie Dolnej, 

3) nie więcej niż 3 przedstawicieli jednostek organizacyjnych Miasta, wskazanych przez te jednostki, 

4) nie więcej niż 2 mieszkańców Miasta Mszana Dolna, nie będących członkami stowarzyszeń i nie 

pracujących w jednostkach organizacyjnych gminy, 

5) nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Miasta Mszana Dolna 

działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych;  

6) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze 

Miasta Mszana Dolna. 

Uczestnicy dopytywali o wiele szczegółowych kwestii, m.in. o sytuacje, w której zgłosi się większa liczba 

chętnych do członkostwa w Komitecie niż limity określone w paragrafie 3, ust 2 – odpowiedź stanowi 

ust 4 w tym samym paragrafie, czy o moment ustania członkostwa w Komitecie – o czym traktuje z kolei 

ust 9. 

Dyskutowany był również ust 12: 

Na wniosek 1/2 członków, Komitet może rozszerzyć swój skład z zastrzeżeniem § 3 ust 2. 

Został on zmodyfikowany następująco: 

Na wniosek 1/2 członków, Komitet może wnioskować o rozszerzenie swojego składu z zastrzeżeniem § 

3 ust 2. 

Jeden z uczestników zwrócił dodatkowo uwagę, że możliwość wprowadzania ewentualnych zmian do 

Regulaminu Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mszana Dolna ma Rada Miejska w Mszanie Dolnej, 

o czym traktuje paragraf 9 ust 1. Sytuacja tama miałaby miejsce, gdyby potrzebne było zwiększenie 

reprezentacji któregoś ze środowisk w ramach Komitetu. 
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Wnioski/uwagi: 

Wszyscy uczestnicy spotkania zaakceptowali zmodyfikowane brzmienie Projektu Regulaminu Komitetu 

Rewitalizacji. 

 

 

Załączniki 

1) Lista obecności na spotkaniu (do wglądu w Urzędzie Miasta); 

2) Projekt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mszana Dolna (zał. nr 1 do projektu 
uchwały) z wprowadzonymi w trakcie spotkań zmianami. 


