
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

dotyczący projektu zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych Gminy Wołomin

Szanowni Państwo,

Uprzejmie  prosimy  o  ocenę  załączonego  projektu  zmiany  Regulaminu  Konsultacji
społecznych Gminy Wołomin oraz przedstawienie propozycji  ewentualnych zmian wraz z
uzasadnieniem. 

Wszystkie Państwa uwagi zostaną przeanalizowane, odniesienie się do nich zostanie zawarte
w raporcie podsumowującym przebieg konsultacji, który zostanie zamieszczony na stronie Urzędu
Miejskiego do dnia 4 stycznia 2018 r.

Na Państwa uwagi czekamy do 5 grudnia 2017 r. 

1. Proszę  o  zaznaczenie  znakiem  „X”  w  tabeli  Pani/Pana  opinii  na  temat  przedstawionej
propozycji  zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych Gminy Wołomin

a) zdecydowanie pozytywna

b) pozytywna

c) negatywna

d) zdecydowanie negatywna

e) trudno powiedzieć

2. Zgłaszanie uwag, propozycje zapisów:

Lp
.

Treść uwagi

1

2

3

 

Kategoria interesariusza 
Mieszkaniec obszaru 
rewitalizacji

Mieszkaniec gminy poza 
obszarem rewitalizacji

Wiek



Wykształcenie

Płeć
Nazwainstytucji/jednostki/

organizacji/przedsiębiorstwa
(prosimy o wpisanie w przypadku, gdy

uwagę zgłasza jej przedstawiciel)
e-mail  

(opcjonalnie, ułatwi to kontakt w
przypadku pytań, prześlemy raport z

konsultacji)
telefon 

(opcjonalnie, ułatwi to kontakt w
przypadku pytań)

Podając swój adres e-mail lub numer telefonu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez
Gminę  Wołomin  zgodnie  z  treścią  ustawy z  dn.  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych
osobowych (Dz.U. 2016, poz.922). Administratorem danych jest Burmistrz Wołomina. Dane
przetwarzane  są  wyłącznie  w  celu  wdrażania  Programu  Rewitalizacji  oraz  obsługi
korespondencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania.



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2017 r. Poz. 1875) oraz uchwały XXXIII-18/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 lutego
2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do
2030 wg zapisów którego należy poddać istniejący regulamin procesowi ewaluacji i dostosować do
potrzeb programu rewitalizacji i oczekiwań mieszkańców. 

Zgodnie  z  zapisami  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  Gminy  Wołomin  Regulamin  Konsultacji
Społecznych jest  jednym z  instrumentów wspomagających zarządzanie  procesem rewitalizacji.
Istniejący regulamin został  poddany ewaluacji  i  dostosowany do potrzeb programu rewitalizacji
i oczekiwań mieszkańców. Nowy dokument uwzględnia aktualne standardy prowadzenia procesów
partycypacyjnych.  Działania  partycypacyjne  w  tym  konsultacje  społeczne  w  ramach  procesu
rewitalizacji będą prowadzone według nowych, zmodyfikowanych zasad.
Zasady  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  określa  Regulamin  Konsultacji  Społecznych
Gminy Wołomin, który został poddany konsultacjom społecznym i stanowi załącznik do uchwały.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Konsultacji  Społecznych Gminy Wołomin jest
naturalną kontynuacją procesu dążącego do rewitalizacji wyznaczonego obszaru Gminy Wołomin.


