
 

  

 

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania 

składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji w 

Starachowicach przeprowadzonych w formie wysłuchania 

publicznego w dniu 2 czerwca 2017.  

 

 

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 było wysłuchanie 

publiczne, które zorganizowane zostało 2 czerwca 2017 r. w godzinach 17:00 – 19:00  

w siedzibie Urzędu Miejskiego. Celem wysłuchania publicznego 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.  Aby wziąć aktywny 

udział w wysłuchaniu tj. przedstawić swoje stanowisko w odniesieniu do projektu 

Regulaminu, uczestnicy proszeni byli o zgłoszenie chęci wystąpienia do dnia 31 maja 2017 r.  

Na podstawie przesłanych zgłoszeń ustalona została kolejność wystąpień. Ponadto 

zapewniono możliwość zgłoszenia chęci zabrania głosu także w dniu organizowania 

wysłuchania publicznego. Na czas wystąpienia przewidziano czas do 7 minut.  

3. PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – POGŁĘBIONY WYWIAD 

GRUPOWY.  

Wysłuchanie publiczne prowadzone było przez przez dwóch ekspertów – Damiana Deca 

 i Arkadiusza Drukiera. Udział w nim wzięło 30 osób, przedstawicieli instytucji publicznych, 

organizacji pozarządowych, mieszkańców, przedsiębiorców. Spotkanie otworzyła 

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



 

Uczestnicy otrzymali wydrukowane komplety materiałów zawierające projekt 

konsultowanego regulaminu oraz formularz uwag.  

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 17:00 od zaprezentowania zasad zabierania 

głosu i udziału w wysłuchaniu publicznym. Następnie zgodnie z ustaloną listą głos zabierały 

poszczególne osoby, poniżej zebrano główne wnioski z poszczególnych wypowiedzi.  

W spotkaniu udział wziął Przewodniczący Rady Miejskiej – Włodzimierz Orkisz i Sekretarz 

Urzędu Miasta Beata Duda, która po wysłuchaniu wystąpień oficjalnie zamknęła spotkanie.  

 

1. Paweł Lewkowicz  

 

Projekt regulaminu jest dobrym dokumentem, zapewniającym reprezentatywność obszaru, 

interesariuszy, określa zasady naboru i kryteria, istnieje procedura odwołania członka Komitetu, 

określony został czas trwania kadencji.  

 Uwaga 1.  Jedno miejsce dla innych mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji to za mała 

reprezentatywność mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych Starachowic. 

Postulat zwiększenia tej liczby do 3 osób. Zapewni to możliwość udziału w pracach Komitetu 

np. mieszkańców obszarów bezpośrednio graniczących z obszarem rewitalizacji (np. 

Szlakowiska). Postulat zmniejszenia liczby 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego i jego 



 

jednostek organizacyjnych do 1,  zgodnie z § 13 p. 4 - ”Członkowie Komitetu, którzy są 

przedstawicielami gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób 

prawnych, nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których 

opracowanie jest zadaniem Prezydenta Miasta” – biorąc pod uwagę tematykę prac Komitetu, 

większość projektów dokumentów będzie dotyczyła zadań wyłączających ich z głosowania.  

Uwaga 2.  § 3.  p. 9 - Prezydent Miasta może zaprosić do udziału w Komitecie 

przedstawiciela innego właściwego terytorialnie organu władzy publicznej. Postulat 

włączenia przedstawiciela nie jako osoby posiadającej bierne prawo wyborcze a jako 

eksperta z głosem doradczym. 

Uwaga 3. § 4 p. 3 - Przy wyborze o którym mowa w § 4 ust. 2, Prezydent Miasta kieruje się 

dążeniem do zapewnienia reprezentatywności Komitetu, tj. udziału w Komitecie osób z 

różnych grup wiekowych, osób najbardziej aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty 

samorządowej, osób reprezentujących najbardziej aktywne w procesie przygotowania i 

prowadzenia rewitalizacji grupy nieformalne, organizacje i podmioty oraz osób, które 

uzyskały znaczące poparcie ich kandydatury. Postulat dodania : posiadający wiedzę w 

dziedzinie rewitalizacji, bądź zaświadczenie np. referencje poświadczające odpowiednią 

wiedzę.  

 

 

 



 

2. Dariusz Grunt  

 

Popieramy szeroki udział w pracach Komitetu przedsiębiorców działających na obszarze 

rewitalizacji. Praca w Komitecie ma charakter społeczny – co może przełożyć się na słabnące 

zaangażowanie członków, dlatego decyzja o ubieganiu się o członkostwo powinna być 

dobrze przemyślana, aby w jego skład weszły osoby, którym zależy na rewitalizacji.  

Uwaga 1 -  ograniczyć do 2 liczbę przedstawicieli Rady Miejskiej, zapewnić możliwość 

udziału 2 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta.  

Uwaga 2 – zmniejszyć liczbę przedstawicieli Urzędu Miejskiego na rzecz zwiększenia 

przedstawicieli mieszkańców.  

Uwaga 3 – w regulaminie nie ma określonego sposobu wybierania przedstawiciela 

Wspólnot Mieszkaniowych, które przeważają na obszarze rewitalizacji. W przypadku 

Wspólnot, które są pojedynczymi podmiotami może być problem z wyłonieniem 

reprezentantów tego środowiska.  

Uwaga 4 – liczba osób popierających kandydata - 20 pełnoletnich mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w przypadku osób o których mowa w § 2 pkt 1 c. i 1 f., i 10 pełnoletnich osób 

zamieszkujących w zasobie mieszkaniowym gminy na obszarze rewitalizacji, w przypadku osób  

o których mowa w § 2 pkt 1 f. – należy ujednolicić liczbę głosów albo 10 albo 20 w jednym 

 i drugim przypadku, nie ma uzasadnienia wprowadzenia takiego rozróżnienia.  

 

3. Hanna Maciąg  

 

Jako przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla nas”, cieszymy się, że powstanie Komitet 

Rewitalizacji. W skład Komitetu wejdzie 5 mieszkańców obszaru rewitalizacji, to bardzo 

dobrze ponieważ jako mieszkańcy potrzebujemy dostępu do informacji nt. przebiegu prac  

w ramach rewitalizacji. Liczę na współpracę Komitetu ze wszystkimi organizacjami z terenu 

miasta. Komitet będzie funkcjonował jako forum współpracy wymiany opinii między 

mieszkańcami a Prezydentem Miasta.  

 

 

 



 

4.Piotr Ambroszczyk  

 

Cieszę się, że powstaje Komitet Rewitalizacji w Starachowicach, że zapewniony zostanie 

szeroki udział mieszkańców w tak doniosłym przedsięwzięciu. Powołanie Komitetu jako ciała 

doradczego to duży komfort dla Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej.  

 

Uwaga 1 – przychylam się do głosu ograniczenia liczby radnych w składzie Komitetu 

Rewitalizacji. Proponował bym na to miejsce przedstawiciela Starachowickiej Rady 

Seniorów, w chwili obecnej mamy 28 % mieszkańców miasta w wieku 60+. Rewitalizację 

należy prowadzić z udziałem i myślą o osobach starszych.  

Uwaga 2 – Wprowadzenie przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta, wymaga obniżenia 

granicy wiekowej dot. pełnoletności. Należałoby wybrać osoby z Młodzieżowej Rady Miasta, 

które byłyby zainteresowane długofalową współpracą.  

 

5. Tadeusz Zieliński  

 

Uwaga 1 – Zmniejszyć liczbę radnych miejskich, zapewnić udział 2 reprezentantów 

Młodzieżowej Rady Miasta, zwiększyć ilość osób reprezentujących wspólnoty 

mieszkaniowe.  Proponuję rozszerzyć skład Komitetu do 25 osób, w miejsce obecnych 24. 

Ekspert wskazywany przez Prezydenta obecnie jako 25 osoba, pozostawić jako 26 osobę 

bez prawa głosu (jako doradcę).  

Uwaga 2 -  Proponuję, aby nieobecność na 3 posiedzeniach zamiast aktualnie zapisanych 5 

powodowała usunięcie ze składu Komitetu.  

 

6. Zbigniew Kopański 

 

Uwaga 1 – Należy zapewnić udział w składzie Komitetu Rewitalizacji osób nie mieszkających 

na obszarze rewitalizacji, ale posiadających na tym terenie posiadłości, prowadzących 

działalność gospodarczą.  

 

 



 

7. Robert Sowula 

 

Regulamin jest napisany wg. mnie profesjonalnie.  

Uwaga 1 – 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); 

Uwaga 2 – obawiam się, że wykluczenie przedstawicieli Rady Miejskiej w składzie Komitetu 

Rewitalizacji mogą utrudnić przepływ informacji pomiędzy tymi gremiami. Uważam, że 

zagwarantowanie udziału po jednej osobie z każdego klubu z Rady Miejskiej byłoby dobrą 

opcją.  

 

 

Raport opracował:  

Damian Dec 

 

Raport zatwierdził: 

Aneta Nasternak-Kmieć 

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji 

 

Data opracowania Raportu: 07.06.2017 r. 


