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Starachowice 2017 



 

1. CZAS REALIZACJI, ZAŁOŻONY CEL I ZASTOSOWANE FORMY KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

Konsultacje dotyczące projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz 

zasady działania Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach prowadzone były od 19 maja do 

19 czerwca 2017 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 12 

maja 2017 r. nr 197/2017. Jedną z zastosowanych form konsultacji był warsztat 

konsultacyjny z przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnymi liderami oraz 

mieszkańcami, który odbył się 2 czerwca 2017 r. w godzinach 12:00 – 14:00 w siedzibie 

Urzędu Miejskiego. Celem warsztatu było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących 

projektu konsultowanego regulaminu. 

2. INFORMOWANIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

Informacje o prowadzonych konsultacjach zostały udostępnione na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu, stronie 

www.rewitalziacja.starachowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

www.bip.um.starachowice.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca. Rozpowszechniano je także  

za pośrednictwem lokalnych mediów i serwisów społecznościowych.  Potencjalni uczestnicy 

warsztatu konsultacyjnego otrzymali imienne zaproszenia. Ponadto podczas warsztatu – 

podobnie jak w czasie zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami instytucji 

publicznych i przedsiębiorcami, sondy ulicznej wideo z mieszkańcami na obszarze 

rewitalizowanym oraz wysłuchania publicznego interesariuszy rewitalizacji – informowano 

o możliwości składania uwag za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. 

3. PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – WARSZTAT 

KONSULTACYJNY  

Warsztat konsultacyjny prowadzony był przez dwóch ekspertów – Damiana Deca  

i Arkadiusza Drukiera. Udział w nim wzięło 12 osób (do sprawdzenia na liście obecności) 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów lokalnych i mieszkańców. Spotkanie 

otworzyła Pełnomocnik Prezydenta Miasta Starachowice ds. rewitalizacji p. Aneta Nasternak-



 

Kmieć. Uczestnicy otrzymali poczęstunek kawowy oraz wydrukowane komplety materiałów 

zawierające projekt konsultowanego regulaminu oraz formularz uwag. Zostali również 

zapewnieni, że zgłoszone w trakcie warsztatu uwagi zostaną opracowane w formie 

gwarantującej im zachowanie anonimowości.  

 

Zgłoszone opinie, uwagi, wnioski i pytania do treści projektu regulaminu określającego  

zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach 

1. W kwestii długości kadencji Komitetu Rewitalizacji pojawiały się pojedyncze głosy 

zarówno na rzecz jej skrócenia do 2 lat, jak i wydłużenia do 4. W opinii większości 

uczestników warsztatu kadencja 3-letnia jest jednak optymalna. 

2. Liczbę członków Komitetu Rewitalizacji określoną na 25 uważano przeważnie za zbyt 

dużą z punktu widzenia efektywności prac tego gremium. Sugerowano zmniejszenie 

tej liczby do 20. Przedstawiane propozycje redukcji liczby członków dotyczyły: 

a. zmniejszenia liczby przedstawicieli Rady Miejskiej (bez podawania 

konkretnych propozycji); 

b. zmniejszenia liczby przedstawicieli Urzędu Miejskiego do jednego. 

3. Zgłaszano także sugestie powiększenia składu Komitetu o: 

a. jednego reprezentanta Rady Działalności Pożytku Publicznego; 



 

b. jednego reprezentanta Młodzieżowej Rady Miasta, do którego stosowano by 

wymóg ukończenia 16 lat; 

c. jednego reprezentanta Rady Seniorów; 

d. drugą osobę będącą przedstawicielem wspólnoty mieszkaniowej z obszaru 

rewitalizacji; 

e. dwie kolejne osoby będące mieszkańcami miasta innymi niż wymienieni w § 2 

ust. 1 pkt a-i. 

4. Zwrócono uwagę na potrzebę regulacji dotyczących sposobu wyłaniania kandydata 

na członka Komitetu będącego przedstawicielem wspólnot mieszkaniowych z obszaru 

rewitalizacji, tak by był on wspólnym kandydatem tego środowiska. Nie gwarantuje 

tego zdaniem uczestników warsztatu obecny zapis zawarty w § 2 ust. 1 pkt e.   

5. Zaproponowano poprawkę polegająca na wpisaniu w § 4 ust. 3 po słowach „w życiu 

wspólnoty samorządowej” słów „w aspekcie rewitalizacji” lub innej frazy 

gwarantującej, że osoba, o której mowa, wykazywałaby się aktywnością właśnie 

w obszarze rewitalizacji. 

6. Zgodnie uznano regulacje zawarte w § 6 ust. 1 za zbyt liberalne i zaproponowano, by 

przesłanką do odwołania członka ze składu Komitetu były 3 nieusprawiedliwione 

nieobecności na posiedzeniach (niekoniecznie kolejnych), przy czym o uznaniu 

nieobecności za usprawiedliwioną decydować powinien Przewodniczący Komitetu. 

7. Wskazywano także na błędy redakcyjne: 

a. niezgodność między sposobem oznaczania punktów w § 2 (a, b itd.), 

a sposobem odwoływania się do nich w § 2 ust. 1 pkt c (jako do pkt. 1, 2); 

b. dwukrotnym przywołaniem przywołaniem „§ 2 ust. 1 pkt f” w § 3 ust. 5 pkt a 

oraz w § 3 ust. 5 pkt c, co skutkuje zdaniem uczestników warsztatu 

sprzecznością w zakresie regulacji dotyczących wymaganego poparcia dla 

kandydata na członka Komitetu będącego osobą zamieszkującą w zasobie 

mieszkaniowym gminy na obszarze rewitalizacji. 



 

Wnioski:  

1. Regulamin odebrany został przez uczestników pozytywnie, wyrażali oni duże nadzieje 

związane z powołaniem Komitetu Rewitalizacji, jako ciała opiniodawczo-

doradczego zapewniającego transparentność i szeroki udział interesariuszy  

w procesie rewitalizacji.  

2. Uczestnicy zgłaszali uwagi dotyczące – poszerzenia składu Komitetu Rewitalizacji, 

gwarantującego udział przedstawicieli innych ciał opiniodawczo-doradczych już 

funkcjonujących na terenie Starachowic, co może wskazywać na potrzebę 

rozwijania współpracy lokalnej. Komitet Rewitalizacji poprzez uzupełnienie 

składu może stanowić szerokie forum współpracy.  
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