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1. Podstawa prawna przeprowadzenie konsultacji: 
Art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1023 z późn. zm.) 

 

2. Podstawa prawna powołania Komitetu Rewitalizacji: 
Art. 7. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1023 z późn. zm.) 

Ustawa o rewitalizacji wyznacza zadania oraz funkcje Komitetu w artykule 7: 

Art. 7. 1. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu 
interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia 
i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta. Dopuszcza się powołanie osobnych Komitetów Rewitalizacji 
dla wyznaczonych podobszarów rewitalizacji. 

2. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 
ustala się, uwzględniając funkcję Komitetu, o której mowa w ust. 1, oraz zapewniając 
wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli. 

3. Zasady, o których mowa w ust. 2, określa, w drodze uchwały, rada gminy 
przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 
3 miesiące, licząc od dnia jego uchwalenia. Podjęcie uchwały jest poprzedzone 
konsultacjami społecznymi. Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego. 

4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta niezwłocznie po podjęciu przez radę 
gminy uchwały, o której mowa w ust. 3, powołuje, w drodze zarządzenia, Komitet 
Rewitalizacji. 

5. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji został powołany przed uchwaleniem 
gminnego programu rewitalizacji, w programie tym określa się niezbędne zmiany 
w uchwale, o której mowa w ust. 3, w tym dotyczące powołania Komitetu Rewitalizacji 
dla podobszaru rewitalizacji objętego tym programem. 

6. Zmiana uchwały, o której mowa w ust. 3, w sposób zgodny z gminnym 
programem rewitalizacji, następuje niezwłocznie po uchwaleniu tego programu. 
Po zmianie uchwały wójt, burmistrz albo prezydent miasta zmienia zarządzenie 
powołujące Komitet Rewitalizacji. 

7. Obsługę organizacyjną Komitetu Rewitalizacji zapewnia wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta. 

8. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji zajmuje stanowisko w drodze 
głosowania, przedstawiciele gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym 
gminnych osób prawnych, nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów 
dokumentów, których opracowanie jest zadaniem wójta, burmistrza albo prezydenta 
miasta. 



____________________ 
5 

___________________________________________ 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
 

 

3. Ogłoszenie konsultacji 
 

Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłosiła 30 kwietnia 2018 r. konsultacje społeczne 
za pomocą obwieszczenia, które zostało zamieszczone: 

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska, 
- na stronie internetowej Miasta (podstrona rewitalizacja)  
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i na Rudzkich Terenach Targowych. 

 

  

Informacje - zaproszenie do udziału w dniu 10 maja 2018 roku, w spotkaniu 
konsultacyjnym dotyczącym zasad wyznaczenia składu i zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji w mieście ukazały się 30 kwietnia  br. na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej, natomiast  8 maja 2018 roku na stronie www Miasta oraz na stronie 
rewitalizacji, prowadzonej przez Wydział Rozwoju Miasta, na portalu społecznościowym 
facebook.com/ (/rewitalizacjaRudaSlaska) opublikowano przypomnienie o ww. 
spotkaniu. Obwieszczenie o konsultacjach ukazało się również na łamach Tygodnika 
Społeczno-Kulturalnego Wiadomości Rudzkie 9 maja 2018 r. (środa) numer 17/1322. 
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4. Formy konsultacji 
Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od 7 maja 2018 r. do 5 czerwca 

2018 r. w formie: 

1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej 
z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag w terminie do 5 czerwca 2018 r. 
(obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć: 

a) w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579). 

b)  w formie papierowej: 

- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana 
Pawła II 6,41-709 Ruda Śląska, 

- bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj. 
poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od 
godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00. 

2. Otwartego spotkania informacyjnego-konsultacyjnego z interesariuszami 
rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które 
odbyło się w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. 

3. Zbierania uwag ustnych, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach pracy 
Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokoju nr 306). 

Dokumenty: 

• projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 
działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, 
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• Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania komitetu rewitalizacji Miasta 
Ruda Śląska, 

• Formularz zgłaszania uwag, 

dostępne były na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska, na stronie 
internetowej Miasta (podstrona rewitalizacja) oraz w formie papierowej w Wydziale 
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Spotkanie konsultacyjne odbyło się 10 maja 2018 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ruda 
Śląska na sali sesyjnej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rady Miasta Ruda Śląska, 
Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz wykonawca GPR. Na spotkaniu przedstawiono projekt  
Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu 
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, zaproszono do szczegółowego zapoznania się z ww. 
projektem oraz wnoszenia ewentualnych uwag na Formularzu zgłaszania uwag, w wyżej 
opisany sposób. 

 

  

  
 

5. Możliwość zgłaszania uwag i zgłoszone uwagi 
Podczas spotkania informacyjno - konsultacyjnego, które odbyło się 10 maja 2018 

roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, na sali sesyjnej nie zgłoszono uwag. 

Od 7 maja 2018 r. do 5 czerwca 2018 r., tj. w okresie trwania konsultacji nie zgłoszono 
uwag na formularzu, ani w innej formie. 

Do zgłaszania uwag uprawnieni byli Interesariusze rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w szczególności: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystości 
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na 
tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe 
i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 
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3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
społeczną, w tym organizacja pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 
uprawnienia Skarbu Państwa. 

 

6. Załączniki: 
1. Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, 

2. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta 
Ruda Śląska, 

3. Formularz zgłaszania uwag, 

4. Lista obecności. 
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Zał. 1 Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta 

Ruda Śląska 
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Zał. 2 Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska 
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Zał. 3 Formularz zgłaszania uwag 
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Zał. 4 Lista obecności. 
 

 


