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I. Przedmiot konsultacji społecznych 
 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały w sprawie zasad 
wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

 
Podmiot konsultacji społecznych 
 
Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy i interesariusze 
obszaru Gminy Świątniki Górne, obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 
 

II. Cel konsultacji społecznych 
 
Konsultacje miały na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących zasad wyznaczenia składu 
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji dla Gminy Świątniki Górne 
stanowi natomiast forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz 
pełni funkcję opiniodawczo–doradczą Burmistrza. 
 
 
 
 



III. Organizacja i przebieg 
 

Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 4-26 maja 2017 r. Ogłoszenie konsultacji 
było poprzedzone zawiadomieniem o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych 
opublikowanym na stronie internetowej UMiG Świątniki Górne oraz BIP z dnia 27 kwietnia  
2017 r. oraz Obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 4 maja 2017 r. 
dotyczące rozpoczęcia konsultacji opublikowanym na stronie internetowej UMiG Świątniki 
Górne, BIP.  
 
Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim 
mieszkańców i interesariuszy obszaru Gminy Świątniki Górne, obszarów zdegradowanych  
i obszarów rewitalizacji. W tym celu materiały konsultacyjne zostały umieszczone: 
 na stronie www.swiatniki-gorne.pl 
 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Świątniki Górne 
 w formie papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, pok. 207 
 
Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularz zgłaszania uwag do pobrania ze strony  
www.swiatniki-gorne.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świątniki lub do odebrania  
w Referacie Rozwoju Lokalnego w budynku UMiG, pok. 207. Formularz można było przesłać 
pocztą elektroniczną na adres umig@swiatniki-gorne.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć 
osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne.  Uwagi można było również składać ustnie 
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pok. 207. Wzór  Formularza zgłaszania 
uwag stanowi załącznik do raportu. Ponadto w dniu 25 maja 2017 r. odbyło się spotkanie grupy 
przedstawicielskiej. Spotkanie odbyło się w siedzibie UMiG Świątniki Górne  
po wcześniejszym telefonicznym zaproszeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych  
z terenu gminy (Protokół z ze spotkania wraz z listą obecności stanowi odrębny dokument).  
W trakcie konsultacji zostały również w formie elektronicznej przesłane informacje o trwających 
konsultacjach wraz z wszystkimi dokumentami poddawanymi konsultacjom do Radnych Rady 
Miejskiej w Świątnikach Górnych, jako do przedstawicieli społeczności lokalnej. 
 

IV. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 
 

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru Gminy Świątniki 
Górne. 
 

V. Zgłoszone uwagi 
Brak 

VI. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych  
 
 
Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały w sprawie w sprawie zasad 
wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  zgłoszono jedynie drobne uwagi 
redakcyjne. Uwagi zostały przekazane w formie ustnej. 
 


