
Wołomin, dnia 17 maja 2017 r.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących uchwały
Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zasad wyznaczania składu

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin,
przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem nr 134/2017 

Burmistrza Wołomina z dnia 27 marca 2017 r.

Konsultacje  społeczne  trwały od  27 marca  do  27 kwietnia  2017 r.  Za  przeprowadzenie
konsultacji  odpowiadał  Wydział  Planowania  Rozwoju  i  Rewitalizacji  Urzędu  Miejskiego
w Wołominie. 

Zgodnie z zarządzeniem konsultacje miały formę:
1. pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag,

2. zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym,

3. spotkania otwartego z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbyło się 24 kwietnia 2017 r.

4. zbierania uwag ustnych podczas spotkań indywidualnych z interesariuszami rewitalizacji, które

odbywały się w terminie od 27 marca 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku.

ODPOWIEDZI NA UWAGI I PYTANIA OD MIESZKAŃCÓW

1)  Drogą  elektroniczną  wpłynęły  następujące  pytania  i  uwagi  (zamieszczamy  je  wraz
z odpowiedziami):

• Uwaga dot. §3 ust. 4:
Uwaga: Zastrzeżenie  co  do  ilości  przedstawicieli  sektora  publicznego  (nie  więcej  niż  50%)
nieistotne w związku z zapisami w pkt 2 i pkt 3. (zapisy dotyczą ust. 2 i ust. 3)

Odpowiedź: Powyższa uwaga została uznana za zasadną i zostanie uwzględniona w §3 ust. 4, który
otrzyma brzmienie:  „Każdy z sektorów i grup interesariuszy będzie reprezentowany w składzie
Komitetu w liczbie nie większej niż 20% ogólnej liczby członków Komitetu”.

• Uwaga dot. §3 ust. 7:
Uwaga: Czy  na  „danym obszarze  działania”  (brak definicji  co  to  za  obszary)  zawsze  będzie
funkcjonowało minimum 5 organizacji pozarządowych zdolnych wysunąć wspólnego kandydata
– zapis mogący blokować możliwość wyboru.

Odpowiedź: Powyższa uwaga została uznana za zasadną i zostanie uwzględniona w zapisie §3 ust.
7, który otrzyma brzmienie: „W przypadku zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych,
wymagane jest dołączenie do pisemnej deklaracji listy poparcia przez co najmniej 5 organizacji
działających  na  terenie  Gminy  Wołomin,  której  wzór  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego
Regulaminu”.



• Uwaga dot. §6 ust. 10:
Pytanie: Kto ma głos decydujący w przypadku podziału głosów 50/50? – po wykluczeniach może
być parzysta liczba osób głosujących.

Odpowiedź: Powyższa uwaga została uznana za zasadną i zostanie uwzględniona w zapisie §6 ust.
10.  Dodany  zostanie  zapis:  „W  sytuacji  gdy  po  zastosowaniu  ww.  wykluczeń  liczba  osób
głosujących  będzie  parzysta,  a  liczba  oddanych  głosów  równa,  wówczas  decydujący  głos  ma
Przewodniczący Komitetu.”.

• Uwaga dot. §3:
Uwaga: Brak informacji o dopuszczalności lub nie, udzielenia poparcia kilku kandydatom przez
tę samą osobę lub organizację.

Odpowiedź: Powyższa uwaga została uznana za zasadną i zostanie uwzględniona w zapisie §3 w
ust. 10, który otrzyma brzmienie: „Jedna osoba lub organizacja społeczna może udzielić poparcia
dowolnej liczbie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.” W związku z tym, że ust. 10
otrzymał nowe brzmienie, zmianie ulega numeracja kolejnych ustępów.

2)  Do punktu konsultacyjnego wpłynęły następujące pytania i  uwagi  (zamieszczamy je  wraz z
odpowiedziami):

• Uwaga dot. §3 ust. 11:
Uwaga: W paragrafie 3.1 czytamy, że członków Komitetu powołuje Burmistrz Wołomina, a dalej
jest  mowa  o  losowaniu...  Uważam,  że  w  przypadku  nadreprezentacji  Burmistrz  powinna
zdecydować  kto  się  znajdzie  w Komitecie,  bo  może  się  okazać  że  wejdą  osoby,  które  się  nie
angażowały i nie mają pojęcia o rewitalizacji. A takich w Komitecie być nie powinno.

Odpowiedź: Powyższa uwaga została uznana za zasadną i zostanie uwzględniona w zapisie §3 w
ust. 11, który otrzyma brzmienie: „W przypadku zgłoszenia nadreprezentacji przedstawicieli jednej
lub więcej grup wymienionych w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, o wyborze członków Komitetu zdecyduje
Burmistrz Wołomina.”

• Uwaga dot. §4 ust. 3:
Uwaga: Dot.  par.  4  pkt  3,  czyli  Prezydium.  Proponuję  aby  zrezygnować  z  funkcji  Drugiego
Zastępcy Przewodniczącego Komitetu i w jego miejsce wybrać Sekretarza, który byłby pomocny w
wypracowaniu  stanowisk  Komitetu.  Zmieniłbym  także  zapis  mówiący,  że  to  wydział  urzędu
zajmujący się rewitalizacją będzie sporządzał protokoły. Do tego właśnie jest funkcja Sekretarza,
będzie to bardziej transparentne.

Odpowiedź: Powyższa uwaga została uznana za zasadną i zostanie uwzględniona w zapisie §3 w
ust. 11, który otrzyma brzmienie: „W przypadku zgłoszenia nadreprezentacji przedstawicieli jednej
lub więcej grup wymienionych w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, o wyborze członków Komitetu zdecyduje
Burmistrz Wołomina.” W skład Prezydium Komitetu wchodzą Przewodniczący Komitetu, Zastępca
Przewodniczącego Komitetu i Sekretarz.



3) Podczas spotkania otwartego z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbyło się 24 kwietnia
2017 r. o godz. 10.30 podczas sesji Wołomińskiej Rady Seniorów oraz o godz. 17.30 w sali 106 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, padły następujące uwagi i pytania (zamieszczamy je
wraz z odpowiedziami):

• Uwaga dot. §6 ust. 10:
Pytanie: Co  się  dzieje  w  sytuacji,  gdy  na  członka  komitetu  zostanie  zgłoszona  (np.  jako
mieszkaniec  obszaru  rewitalizacji)  osoba,  która  jest  jednocześnie  pracownikiem  urzędu
miejskiego,  gminnej  jednostki  organizacyjnej  lub  spółki  miejskiej?  Czy  może  brać  udział  w
głosowaniu?

Odpowiedź: Odpowiedź na powyższą uwagę znajduje się w zapisie §6 ust. 10: „W przypadku gdy
Komitet  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 Burmistrza Wołomina.”

• Uwaga dot. §8 ust. 1 i 3:
Pytanie: Czy pomyślano o jakimś rozwiązaniu, żeby osoby, które nie wejdą do komitetu, a zechcą
angażować  się  w  proces  rewitalizacji,  doradzać,  być  na  bieżąco,  też  mogły  uczestniczyć  w
spotkaniach? 

Odpowiedź: Powyższe kwestie zostały ujęte w zapisach §8 w ust. 1: „W pracach Komitetu mogą 
brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub Burmistrza 
Wołomina, nie będące jego członkami.” oraz w ust. 3: „Osoby zaproszone uczestniczą w 
posiedzeniach Komitetu z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.”

AKCJA INFORMACYJNA
Podczas  trwania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy Wołomin  dotyczących

uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu  Rewitalizacji  Gminy Wołomin,  trwała akcja  informacyjna.  Rozpoczęła  się  z  dniem 3
kwietnia 2017 r. od publikacji informacji o konsultacjach w następujących źródłach przekazu:

 Oficjalnej stronie miasta 
http://wolomin.org/aktualnosci/trwaja-konsultacje-regulaminu-komitetu-rewitalizacji-gminy-
wolomin/

 Biuletynie Informacji Publicznej 
http://wolomin.bip.net.pl/?a=12921

Akcja informacyjna prowadzona była także w mediach społecznościowych:

 na oficjalnym profilu facebook Wołomina
https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487.1073741841.89259658486/101
55301271228487/?type=3&theater

http://wolomin.org/aktualnosci/trwaja-konsultacje-regulaminu-komitetu-rewitalizacji-gminy-wolomin/
http://wolomin.org/aktualnosci/trwaja-konsultacje-regulaminu-komitetu-rewitalizacji-gminy-wolomin/
https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487.1073741841.89259658486/10155301271228487/?type=3&theater
https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487.1073741841.89259658486/10155301271228487/?type=3&theater
http://wolomin.bip.net.pl/?a=12921


 na oficjalnym profilu facebook Burmistrza Wołomina:



 na oficjalnym profilu facebook Wołomińskiej Rady Seniorów:


