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1.1 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej

w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin
Wprowadzenie
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin
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prowadzone były na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.); art. 30 ust.2 pkt. 1a oraz art. 30 ust. 2 pkt
2 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U
z 2016 r., poz. 446 ze zm.); uchwały nr XVII/207/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29
września 2015 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych
oraz na podstawie Zarządzenia Nr 592/VII/2017 Burmistrza Jarocina z dnia 3 sierpnia
2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Jarocin konsultacji społecznych
dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
Konsultacje społeczne prowadzone były w dniach od 11 sierpnia 2017 r. do 11 września
2017 r.
Do przeprowadzenia konsultacji społecznych wyznaczony został Zespół ds. rewitalizacji
Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o, pracownicy: Anita Szymańska,
Tomasz Ratajczak, Marzena Jeleniewska-Jankowska, a w ramach Urzędu Miejskiego
w Jarocinie Wydział Kultury, pracownik: Katarzyna Lewkuń-Kałużna.

1.2. Przedmiot i cel konsultacji społecznych
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin
określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, który jest załącznikiem do
uchwały.

Celem konsultacji społecznych było zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i opinii
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin wraz z załącznikiem Regulamin
Komitetu Rewitalizacji.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin składał się z tekstu uchwały
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załącznika tj. Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, określającego zasady wyznaczania
składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.

2. Czas trwania konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji Gminy Jarocin trwały w okresie od dnia 11 sierpnia 2017 r. do dnia 11
września 2017 r.

3. Adresaci konsultacji
Adresatami konsultacji byli wszyscy mieszkańcy Gminy Jarocin
będący interesariuszami rewitalizacji, w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją 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 Jarocin inni niż zamieszkali na proponowanym obszarze
rewitalizacji;
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) podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

4. Sposób przeprowadzania konsultacji społecznych
O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą prowadzone,
powiadomiono interesariuszy w następujących formach, poprzez:
a) obwieszczenie,
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b) ogłoszenie,

a) Obwieszczenie

w

sprawie

przeprowadzenia

konsultacji

społecznych

było

zamieszczone:
- w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Jarocinie (zakładka Konsultacje społeczne)
http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne/komitet-rewitalizacji-gminyjarocin.html,
- na stronie internetowej Gminy http://jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html,
- na profilu Gminy na portalu społecznościowym,
- na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych,
- w środkach komunikacji miejskiej,
- w prasie lokalnej - w bezpłatnym „Informatorze Gminy Jarocin „JaPiK” z dnia 16
sierpnia 2017 roku, wydanie nr 16.
- u sołtysów,
- u przewodniczących osiedli.
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Ryc. 1 Pogląd obwieszczenia.
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Obwieszczenie w bezpłatnym Informatorze Gminy Jarocin „JaPiK” z dnia 16 sierpnia 2017
roku, wydanie nr 16.

Ryc. 2 Pogląd obwieszczenia w bezpłatnym Informatorze Gminy Jarocin „JaPiK”.

b) Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych było zamieszczone:
- w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego

w

Jarocinie

(zakładka

Konsultacje

społeczne)

http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne/komitet-rewitalizacji-gminyjarocin.html,
- na stronie internetowej Gminy www.jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html,
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- na profilu Gminy na portalu społecznościowym,
- na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych,
- w środkach komunikacji miejskiej,
- w prasie lokalnej,
- u sołtysów,
- u przewodniczących osiedli.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zawierało:
- opis celu i przedmiotu konsultacji,
- grupy adresatów konsultacji,
- termin konsultacji,
- zasięg i formy konsultacji,
- nazwę komórki organizacyjnej Urzędu wyznaczonej do przeprowadzenia konsultacji
wraz z danymi kontaktowymi,
- sformułowanie zawierające odniesienie do uchwały określającej regulamin konsultacji
społecznych.
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Ryc. 3. Pogląd ogłoszenia.
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Dodatkowo powstały artykuły informujące o trwających konsultacjach społecznych
dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.

- Bezpłatnym Informatorze Gminy Jarocin „JaPiK” z dnia 30 sierpnia 2017 roku, wydanie nr
17.

Ryc. 4. Pogląd artykułu w JaPik-u.

- Gazecie Jarocińskiej z dnia 29 sierpnia 2017 roku, wydanie nr 35.
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Ryc. 5. Pogląd artykułu w Gazecie Jarocińskiej.
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Na portalu Gazety Jarocińskiej: jarocińska.pl, w dniu 29 sierpnia 2017 roku:
http://www.jarocinska.pl/artykuly/zglos-swoj-pomysl-zeby-dostac-dofinansowanie,75392.htm –

Ryc. 6. Pogląd artykułu na portalu jarocińska.pl

Ponadto powstał filmik promujących rewitalizację i informujących o trwających
konsultacjach społecznych:
https://youtu.be/0LFkeJnLgEM

O trwających konsultacjach społecznych dowiedzieć się można było oglądając telewizję
Proart: http://tvproart.pl/vod/#/categories/cats/player/10746/wydarzenia
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5. Zasięg i formy konsultacji
Konsultacje obejmowały teren całej Gminy Jarocin.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:
1) zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej,
2) zbierania uwag ustnych,
w okresie od dnia 11 sierpnia 2017 r. do dnia 11 września 2017 r. oraz
3) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji w dniu 30 sierpnia 2017 r.

Konsultacje przeprowadzone były nieanonimowo, co oznaczało, że osoba wyrażająca swoją
opinię w ramach konsultacji gotowa była ujawnić swoje imię i nazwisko.

5.1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej i elektronicznej
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin, wraz z załącznikiem – Regulaminem Komitetu
Rewitalizacji, który określa zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu
Rewitalizacji Gminy Jarocin, został wyłożony do publicznego wglądu:
- w wersji papierowej – w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji, ul. T. Kościuszki 15A (II piętro), od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 lub w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al.
Niepodległości 10, Wydział Kultury, pokój 63 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 16.00;
- w wersji elektronicznej – w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego

w

Jarocinie

(zakładka

Konsultacje

społeczne)

oraz

na

stronie

www.jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html.

Uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem można było składać:
- w wersji papierowej – drogą korespondencyjną na adres: Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin lub Urząd Miejski w Jarocinie, ul.
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji Gminy Jarocin” oraz
bezpośrednio w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji, ul. T. Kościuszki 15A (II piętro), od
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poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 lub w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al.
Niepodległości 10, Wydział Kultury, pokój 63 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 16.00;
- w wersji elektronicznej – na adres mailowy: rewitalizacja@jarocin.pl lub office@jarocin.pl .

5.2. Zbieranie uwag ustnych
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin, wraz z załącznikiem – Regulaminem Komitetu
Rewitalizacji, który określa zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu
Rewitalizacji Gminy Jarocin, został wyłożony do publicznego wglądu:
- w wersji papierowej – w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji, ul. T. Kościuszki 15A (II piętro), od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 lub w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al.
Niepodległości 10, Wydział Kultury, pokój 63 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 16.00;
- w wersji elektronicznej – w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego

w

Jarocinie

(zakładka

Konsultacje

społeczne)

oraz

na

stronie

http://www.jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html.

Uwagi do projektu uchwały oraz regulaminu można było składać ustnie: w Biurze Zespołu ds.
rewitalizacji, ul. T. Kościuszki 15A (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do
16.00 lub w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, Wydział Kultury, pokój
63 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dodatkowo w obu formach tj. zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej
i elektronicznej oraz zbieranie uwag ustnych, uwagi można było składać za pomocą
formularza konsultacyjnego dostępnego:
- w formie papierowej w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji, ul. T. Kościuszki 15A (II piętro) lub
w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, Wydział Kultury, pokój 63 (II
piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
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- w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
w

zakładce

Konsultacje

społeczne

http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-

spoleczne/komitet-rewitalizacji-gminy-jarocin.html
- w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie, w zakładce
REWITALIZACJA www.jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html .

Ryc. 7 Pogląd formularza konsultacyjnego.
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W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decydowała data wpływu
korespondencji do Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i Urzędu
Miejskiego w Jarocinie.

5.3. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji

Spotkanie odbyło się 30 sierpnia 2017 roku w JOK JAROCIN (Jarocińskim Ośrodku Kultury)
o godz. 17.00, w formie protokołowanego spotkania.
Spotkanie miało charakter informacyjny oraz dyskusyjny.
W spotkaniu wzięło udział 14 osób.
Tematyka konsultacji:
1. Przedstawienie

Zarządzenia Burmistrza Jarocina w sprawie przeprowadzenia na

terenie Gminy Jarocin konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady
Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
2. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
3. Przedstawienie Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
4. Przedstawienie deklaracji kandydata do Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
5. Przedstawienie formularza konsultacyjnego.
6. Przedstawienie Karty planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji.

Ad. pkt. 1
Przedstawienie Zarządzenia Burmistrza Jarocina w sprawie przeprowadzenia na terenie
Gminy Jarocin konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji Gminy Jarocin.
Pan Tomasz Ratajczak - omówił Zarządzenie Burmistrza Jarocina.

Ad. pkt. 2
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Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
Pan Tomasz Ratajczak – przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie.
Poinformował

również

interesantów,

iż

konsultacje

społeczne

zwane

dalej

„konsultacjami”, mają na celu zebrania uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej
w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji Gminy Jarocin. Konsultacje prowadzone będą do 11 września 2017 r.,
obejmując teren całej Gminy Jarocin, a uczestniczyć w nich będą wszyscy mieszkańcy
Gminy Jarocin będący interesariuszami rewitalizacji, w szczególności: mieszkańcy obszaru
proponowanego do objęcia rewitalizacją oraz właściciele, użytkownicy wieczyści
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa
budownictwa społecznego; mieszkańcy Gminy Jarocin inni niż zamieszkali na
proponowanym obszarze rewitalizacji; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić
na obszarze gminy działalność gospodarczą lub działalność społeczną, w tym organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne; podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu
Państwa. Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:
 zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej;
 zbierania uwag ustnych;
 organizacji spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.
Z projektem uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin można zapoznać się w:
 Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Jarocinie w zakładce „Konsultacje Społeczne”
http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne/komitet-rewitalizacji-gminyjarocin.html
 na stronie www.jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html;
 siedzibie Biura Zespołu ds. rewitalizacji (ul. T. Kościuszki 15A- II piętro);
 Urzędzie Miejskim w Jarocinie (Wydział Kultury- II piętro, pokój 63).
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Uwagi i wnioski do projektu uchwały, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem można
składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w terminie od 11
sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.:
 osobiście, w siedzibie Biura Zespołu ds. rewitalizacji lub w Urzędzie Miejskim w
Jarocinie (pokój 63);
 drogą korespondencyjną* z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji Gminy Jarocin” pod
adres:
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin
lub
Urząd Miejski w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin;
 drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@jarocin.pl lub office@jarocin.pl;
 za pomocą formularza konsultacyjnego** dostępnego:


w formie papierowej w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji lub Urzędzie Miejskim w
Jarocinie (pokój 63);



w formie elektronicznej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie w zakładce
„Konsultacje Społeczne”

http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne/komitet-rewitalizacji-gminyjarocin.html oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie w zakładce
„Rewitalizacja” www.jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html;
*W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu
korespondencji do Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. lub Urzędu
Miejskiego w Jarocinie.
** Uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji, który nie będzie zawierać informacji o
zgłaszającym, lub nie będą czytelnie podpisane, nie będą brane od uwagę.
Ad. pkt. 3
Przedstawienie Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
Pan Tomasz Ratajczak - przedstawił Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
Pani Anita Szymańska - wyjaśniła, iż na tym etapie prac regulamin można zmienić.
Pan Robert Kaźmierczak – zadał pytanie, czy są uwagi do składu Komitetu Rewitalizacji
oraz ilości podpisów (przynajmniej 20 mieszkańców obszaru rewitalizacji), które należy
dołączyć do pisemnej deklaracji listy poparcia?.
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Pani Mirosława Mickiewicz - wniosła ustny wniosek o zmniejszenie liczby podpisów,
które należy dołączyć do pisemnej deklaracji listy poparcia. Pani Mirosława Mickiewicz
zawnioskowała liczbę 15 podpisów mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz 15 podpisów
mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji, które należy dołączyć do pisemnej deklaracji
listy poparcia.

Ad. pkt. 4
Przedstawienie deklaracji kandydata do Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
Pan Tomasz Ratajczak -

przedstawił deklarację kandydata do Komitetu Rewitalizacji

Gminy Jarocin.

Ad. pkt. 5
Przedstawienie formularza konsultacyjnego.
Pan Tomasz Ratajczak - przedstawił formularz konsultacyjny.

Ad. pkt. 6
Przedstawienie Karty planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji.
Pan Tomasz Ratajczak - przedstawił Karty planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji.
Poinformował interesariuszy

rewitalizacji, iż

zgłaszane, planowane przedsięwzięcia

rewitalizacji powinny być zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji,
realizować założone cele

i kierunki działań rewitalizacyjnych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jarocin oraz oddziaływać w miarę potrzeb
na sfery: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną.
Nadmienił również, iż wypełnioną Kartę planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji,
podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem można:
 złożyć osobiście w siedzibie Biura Zespołu ds. rewitalizacji lub w Urzędzie Miejskim w
Jarocinie (pokój 63);
 złożyć drogą korespondencyjną* z dopiskiem „Karta planowanego przedsięwzięcia
rewitalizacji” pod adres: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T.
Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin lub Urząd Miejski w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości
10, 63-200 Jarocin;
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 złożyć drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@jarocin.pl lub office@jarocin.pl
Karta planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji jest dostępna:


w formie papierowej w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji lub Urzędzie Miejskim w
Jarocinie (pokój 63);



w formie elektronicznej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie w zakładce
„Konsultacje

Społeczne”

http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-

spoleczne/komitet-rewitalizacji-gminy-jarocin.html oraz na stronie internetowej
Urzędu

Miejskiego

w

Jarocinie

w

zakładce

„Rewitalizacja”

http://jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html;
Termin zbierania kart planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji od 7 sierpnia 2017 r. do
11 września 2017 r.

Pani Patrycja Porzuckowiak

- przedstawiła możliwości dofinansowania inwestycji z

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaznaczyła, iż inwestycja nie
może być zakończona, musi być rozpoczęta lub w trakcie.

6. Podsumowanie wyników konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z przyjętym sposobem ich przeprowadzania:
- w sumie złożono 2 wnioski, jeden w formie ustnej,
- jeden podczas spotkania konsultacyjnego, również w formie ustnej,
- w spotkaniu otwartym z interesariuszami rewitalizacji uczestniczyło 14 osób
Spośród wszystkich wniosków, które wpłynęły wszystkie zostały uwzględnione.
Jeden wniosek dotyczył uwag edytorskich Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin,
drugi natomiast zmniejszenia liczby podpisów mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz
mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji, które należy dołączyć do pisemnej deklaracji listy
poparcia.
W wyniku wniosków zebranych podczas konsultacji zmniejszona została liczba z 20 do
15 podpisów mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz z 20 do 15 podpisów mieszkańców
spoza obszaru rewitalizacji, które należy dołączyć do pisemnej deklaracji listy poparcia,
zmiany uwzględniono również w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Gminy.
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7. Zestawienie wniosków, uwag i propozycji zmian zgłoszonych podczas
konsultacji Podsumowanie wyników konsultacji społecznych
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Zestawienie złożonych wniosków ustnych podczas spotkania 30.08.2017. Tabela 1.
Lp.

1.

Imię i nazwisko
osoby
zgłaszającej
uwagę
Mirosława
Mickiewicz
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Identyfikacja
dokumentu, którego
dotyczy uwaga

Treść uwagi

Deklaracja kandydata
do
Komitetu
Rewitalizacji Gminy
Jarocin
Regulamin Komitetu
Rewitalizacji Gminy
Jarocin

zmniejszenie liczby
podpisów mieszkańców
obszaru rewitalizacji do 15
oraz zmniejszenie liczby
podpisów mieszkańców
spoza obszaru rewitalizacji
do 15

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi

Rozstrzygnięcie zgłaszanej uwagi- Stanowisko
Burmistrza Jarocina

Trudności w zbieraniu
podpisów, co może zniechęcić
mieszkańców do aktywizacji.

Uwaga uwzględniona
Zmniejszono ilość podpisów, co związane jest z
chęcią aktywizacji, jak największej liczby
mieszkańców.

Zestawienie złożonych wniosków otrzymanych w formie ustnej. Tabela 2.

Lp.

Imię i nazwisko

Identyfikacja

Treść uwagi

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi

Rozstrzygnięcie zgłaszanej

osoby

dokumentu, którego

uwagi- Stanowisko Burmistrza

zgłaszającej

dotyczy uwaga

Jarocina

Regulamin Komitetu Zmiana edytorska dotycząca Błąd redakcyjny w numeracji paragrafów
Rewitalizacji Gminy numeracji paragrafów
Jarocin

Uwaga uwzględniona

uwagę
1.

Joanna
Knypińska

Poprawiona została numeracja
paragrafów

Załączniki
1. Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin wraz z załącznikiem.
W wyniku konsultacji społecznych zmniejszona została liczba podpisów mieszkańców obszaru rewitalizacji z 20 do 15 oraz zmniejszona została
liczba podpisów mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji z 20 do 15, co uwzględniono w Deklaracji kandydata do Komitetu Rewitalizacji Gminy
Jarocin oraz Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
Dokonano również poprawki edytorskiej, polegającej na zmianie numeracji poszczególnych paragrafów Regulaminu Komitetu Rewitalizacji
Gminy Jarocin.
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