
Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu  

Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu  

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 
 

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji 

zmian dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  

 

Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 6 kwietnia 2017 roku do dnia 5 maja 

2017 roku w formie: 

1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie 

formularza konsultacyjnego i złożenie go osobiście w Urzędzie Miasta Milanówka,  

ul. Kościuszki 45 / ul. Spacerowa 4 lub przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na 

adres e-mail: aleksandra.zuraw@milanowek.pl; 

2. ankiety elektronicznej i papierowej; 

3. ustnego zbierania uwag w dni robocze - pn.-czw. w godz. 8:00-16:00 i w pt. w godz. 

8:00-15:00 w Urzędzie Miasta Milanówka w referacie Technicznej Obsługi Miasta 

przy ul. Spacerowej 4, I piętro. 

 

Projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, formularz konsultacyjny oraz ankieta 

elektroniczna były dostępne od dnia 6 kwietnia 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej 

pod adresem internetowym www.bip.milanowek.pl, w zakładce Konsultacje społeczne, na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka pod adresem www.milanowek.pl w zakładce 

Mieszkańcy, Rewitalizacja. Wersja papierowa projektu uchwały, formularza konsultacyjnego 

oraz ankiety była dostępna w Urzędzie Miasta Milanówka w referacie Technicznej Obsługi 

Miasta przy ul. Spacerowej 4, I piętro. 

 

Podczas konsultacji wpłynęły uwagi, do których odniesiono się w poniższej tabeli. 
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Lp. 

Część 

uchwały/regulaminu do 

której odnosi się uwaga 

(paragraf/punkt) 

Treść uwagi Odpowiedź/komentarz 

1 
§ 2, pkt 2, pkt 5,  

podpunkt 2) 

Należy usunąć grupy nieformalne ze względu 

na fakt, iż nie ma możliwości weryfikacji czy 

istnieją i działają na rzecz miasta. 

Propozycja zmiany uwzględniona w Regulaminie. Usunięto zapisy dot. 

przedstawicieli grup nieformalnych. 

2 
§ 2, pkt 2, podpunkt e),  

pkt 5 

Proszę o doprecyzowanie zapisów – czy 

przedsiębiorca ma prowadzić działalność 

gospodarczą na terenie gminy czy mieć 

zarejestrowaną działalność na terenie gminy. 

Uwaga została przeanalizowana. W obu punktach wprowadzono zapis,  

że działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie Gminy 

Milanówek. 

3 

§ 2, pkt 2, pkt 5, pkt 6,  

pkt 14, pkt 15,  

§ 4, pkt 13 

Należy ujednolicić nazewnictwo dot. grup 

interesariuszy/podmiotów/członków.  
Propozycję zmiany uwzględniono i ujednolicono zapisy w Regulaminie. 

4 
Załącznik do  

Regulaminu 
Czy będzie opracowany wzór listy poparcia? 

Wzór listy poparcia został dołączony i stanowi załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

5 
Załącznik nr 1 do 

Regulaminu 

Należy dodać informacje w formularzu 

zgłoszenia przedstawicielem jakiej grupy 

interesariuszy jest kandydat na członka 

Komitetu Rewitalizacji.  

Uwagę uwzględniono w Regulaminie dodając stosowną tabelę  

w formularzu zgłoszenia stanowiącą punkt III. 

6 
Załącznik nr 1 do 

Regulaminu pkt IV 

Należy dodać zapis w punkcie V. IV formularza 

zgłoszenia zapis  „dane kontaktowe” w celu 

zapewnienia możliwości komunikacji między 

przedstawicielem a reprezentowaną przez niego 

grupą interesariuszy. 

Uwzględniono uwagę dodając zapis dot. danych kontaktowych (e-mail 

lub ner telefonu) w podpunkcie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

7 
Załącznik nr 1 

Punkt IV, V, VI 

Należy doprecyzować, przedstawiciel, której 

grupy interesariuszy powinien wypełnić punkty 

4,5,6 formularza zgłoszenia. 

Doprecyzowano zapis w Regulaminie. 

8 §2, pkt 5, podpunkt 2 

Nieproporcjonalna ilość głosów poparcia dla 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

mieszkańców a przedsiębiorcami. 

Proponujemy podniesienie liczby głosów 

poparcia dla przedsiębiorców do 50 osób 

Przedstawiciel organizacji pozarządowej jest reprezentantem grupy 

mieszkańców, natomiast przedsiębiorca przeważnie reprezentuje siebie. 

Minimalna liczba osób znajdująca się na liście poparcia przedstawiciela 

mieszkańców oraz przedsiębiorców pozostaje bez zmian. W związku ze 

zgłoszona propozycją oraz uwagą nr 1 zmniejszono liczbę poparcia 



 

 

 

Organizacje pozarządowe przedsiębiorców 

powinny być wyłączone z możliwości 

wystawienia kandydata do komitetu z ramienia 

organizacji pozarządowych 

 

Jedna organizacja mająca przedstawiciela  

w komitecie powinna być o profilu 

ekologicznym. 

reprezentantów organizacji pozarządowych dla przedstawiciela tej grupy 

interesariuszy z 10 do 4. 

 

Zapisy regulaminu pozostają bez zmian. Każdy przedstawiciel 

organizacji pozarządowej ma prawo być członkiem Komitetu 

Rewitalizacji. 

 

 

W celu zapewnienia równości podmiotów zapisy regulaminu pozostają 

bez zmian. Przedstawiciel każdej organizacji pozarządowej ma prawo 

być członkiem Komitetu Rewitalizacji. 

Wybór przedstawiciela będzie oceniany na podstawie wypełnionego 

formularza zgłoszenia oraz formularzy oceny – załączników do 

Regulaminu Komitetu Rewitalizacji. 

 

 

 


