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1. Opis przebiegu i form konsultacji 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Przedmiotowe zasady zostały określone 
w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, stanowiącym załącznik do ww. uchwały. Celem konsultacji było 
zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu 
Rewitalizacji. 

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji, rada gminy jest zobowiązana do przyjęcia, 

w drodze uchwały, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od uchwalenia Gminnego Programu 
Rewitalizacji, zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W myśl wspomnianej 
ustawy o rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy 

rewitalizacji z organem gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny 
rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta. Podjęcie uchwały dotyczącej 

funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi. 

Konsultacje prowadzone były od dnia 26 stycznia 2018 r. do dnia 26 lutego 2018 r. w formie: 

1) Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych i w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Koszalinie. 

2) Spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji, które odbyły się w dniach 12 lutego i 22 lutego 
2018 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w Sali nr 300, na III piętrze. 

3) Zbierania uwag ustnych do protokołu, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach od 11:00 
do 15:00, w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w pokojach nr 312 i nr 310. 

Konsultowany projekt uchwały wraz z załącznikiem był dostępny w terminie konsultacji: 

• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.koszalin.pl/ oraz na 
stronach internetowych Koszalina: http://www.koszalin.pl/, 
http://www.obywatelski.koszalin.pl/, 

• w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w pokojach nr 312 i nr 310. 

Wypełniony formularz konsultacyjny, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, należało złożyć do 
dnia 26 lutego 2018 r.: 

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 

Koszalin, 
b) bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl 

Informacje o prowadzonych konsultacjach były promowane poprzez: 
1. ogłoszenia w lokalnych portalach internetowych 

https://www.obywatelski.koszalin.pl/pl/news/og-oszenie-prezydenta-miasta-koszalina-o-

przeprowadzeniu-konsultacji-spo-ecznych-dotycz-cych, 

http://www.koszalin.pl/pl/news/spotkanie-konsultacyjne-w-sprawie-komitetu-rewitalizacji, 

http://www.gk24. pl/wiadomosci/koszalin/a/kolejny-krok-do-rewitalizacji-koszalina-tylko-

chetnych-jakby-brak, 12929624/ 

2. informacje na portalu społecznościowym facebook Rzecznika Prasowego Miasta Koszalina, 

2. Zestawienie opinii, propozycji i uwag zgłoszonych (w formie formularzy 

konsultacyjnych) przez interesariuszy rewitalizacji dotyczących zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

W terminie prowadzenia konsultacji nie wpłynęły uwagi w formie formularzy konsultacyjnych. 

http://www.koszalin.pl/
http://www.obywatelski.koszalin.pl/
http://www.koszalin.pl/pl/news/spotkanie-konsultacyjne-w-sprawie-komitetu-rewitalizacji
http://www.gk24


3. Notatka ze spotkania konsultacyjnego przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji Koszalina 

Pierwsze spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji odbyło się w dniu 12 lutego 2018 r. w sali 
nr 300, na III piętrze Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Z uwagi na małe zainteresowanie ze strony 

mieszkańców, zapadła decyzja by ponowić spotkanie. 

W dniu 22 lutego 2018 r. w godzinach popołudniowych w sali nr 300 Urzędu Miejskiego odbyło się 
kolejne spotkanie otwarte pracowników Urzędu Miejskiego w Koszalinie z mieszkańcami -

interesariuszami rewitalizacji. Na spotkaniu, będącym jedną z form prowadzonych konsultacji 
społecznych związanych z procedurą powołania Komitetu Rewitalizacji, omówiono projekt uchwały 
wraz z projektem Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, w którym szczegółowo określono zasady 

wyznaczania składu oraz działania Komitetu. 

Spotkanie otworzył pan Wojciech Kasprzyk, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji, 
który powitał przybyłych i przedstawił temat spotkania. Następnie głos oddał pani Urszuli Barańskiej, 
Głównemu Specjaliście Wydziału Architektury i Urbanistyki, która omówiła rolę Komitetu Rewitalizacji 
i przybliżyła zasady wyznaczania jego składu, zawarte w projekcie Regulaminu. 

Pan Mariusz Staszewski, członek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Barlickiego, odniósł się do zbyt 
dużej - jego zdaniem - maksymalnej liczby członków Komitetu; ponadto zaproponował aby jedną 

wspólnotę reprezentował jeden kandydat (przedstawiciel), podniósł brak kryterium merytorycznego 
przy wyborze kandydata i odniósł się do zbyt dużej, wymaganej liczby podpisów osób 
rekomendujących kandydata. 

Pan Jacek Wezgraj, członek „Stowarzyszenia Lepszy Koszalin", zaproponował by zapisać 
w Regulaminie, iż jedna organizacja może rekomendować jednego przedstawiciela. Zgodnie 
z obecnymi zapisami jest możliwe, by jedna organizacja rekomendowała - udzielała poparcia kilku 
kandydatom. 

Pan Aleksander Urbański, przedstawiciel Rady Osiedla „Wspólny Dom", zapytał o planowany termin 

przedłożenia tej uchwały Radzie Miejskiej, na co uzyskał odpowiedź iż będzie to I kwartał bieżącego 
roku. 

Pani Katarzyna Krzyżanowska zapytała o termin naboru na kandydatów do Komitetu; podniosła 
również brak wykazu wspólnot mieszkaniowych, który mógłby się znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego 

w Koszalinie. 

Prezydent Kasprzyk poinformował, iż ogłoszenia o naborze kandydatów ukażą się w prasie lokalnej, na 
stronach internetowych oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Natomiast 
nie ma możliwości sporządzenia i upublicznienia wykazu wszystkich wspólnot mieszkaniowych 

działających w Koszalinie. 

Pan Grzegorz Karasiewicz zaproponował wykreślenie organizacji społecznych, jako organizacji 

rekomendujących kandydatów. 

Prezydent Wojciech Kasprzyk wyjaśnił, iż program rewitalizacji to program społeczno-gospodarczy, 
stąd niezbędny jest udział organizacji społecznych. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest 
odpowiedź na problemy społeczne, zaś działania w sferze planistycznej, technicznej, środowiskowej 
lub gospodarczej mają charakter uzupełniający. Program daje szansę interesariuszom na skorzystanie 
ze środków unijnych, nie jest natomiast gwarancją ich pozyskania. 



Pani Małgorzata Ignatowicz zaproponowała wprowadzenie takich zapisów, które umożliwiałyby 

jednemu kandydatowi reprezentowanie kilku grup interesariuszy, np. przedsiębiorców i użytkowników 

wieczystych. 

Wobec braku dalszych uwag i pytań odnośnie projektu uchwały i Regulaminu - spotkanie zakończono. 

4. Inne zgłoszone uwagi 

Pismem z dnia 19 lutego 2018 r. pan Jan Sontowski zgłosił uwagi do programu rewitalizacji centrum 

Koszalina, dotyczące głównie budowy hali targowej przy ul. Połczyńskiej i planowanej zmiany 
organizacji ruchu w Śródmieściu. Uwagi te nie dotyczyły przedmiotu prowadzonych konsultacji. 

5. Podsumowanie wyników konsultacji 

Wynikiem prowadzonych od dnia 26 stycznia 2018 r. do dnia 26 lutego 2018 r. konsultacji są: 

• dwa spotkania otwarte z interesariuszami rewitalizacji, które miały charakter informacyjno-

konsultacyjny i które odbyły się w dniach 12 lutego i 22 lutego 2018 r.; 

• brak złożonych w formie papierowej i elektronicznej formularzy dotyczących uwag, propozycji 

i opinii; 

• brak zgłoszonych do protokołu uwag ustnych dotyczących przedmiotu konsultacji - poza 

uwagami wyartykułowanymi podczas spotkania z mieszkańcami; 

• 1 zgłoszona pisemna opinia nie dotycząca przedmiotu konsultacji. 

W kontekście uwag, zgłoszonych w trakcie spotkania w dniu 22 lutego 2018 r., dokonano analizy 

zapisów projektu Regulaminu Komitetu Rewitalizacji i wprowadzono korekty. 

L.p. Uwaga Decyzja - stanowisko wobec treści uwagi wraz z jego 
uzasadnieniem. 

1. 
Proponowana maksymalna liczba 
członków Komitetu jest za duża; jedną 
wspólnotę powinien reprezentować 
jeden kandydat (przedstawiciel). 

Zaangażowanie mieszkańców jest kluczowe dla realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a max. 30 osobowa 
reprezentacja mieszkańców (obszar rewitalizacji zamieszkuje 
28 tys. osób) ma być gwarantem, iż każda grupa interesariuszy 
będzie miała w Komitecie swojego reprezentanta. Propozycję 
odnośnie reprezentowania (poparcia) kandydata przez jedną 
wspólnotę uwzględniono - wprowadzono korekty w zapisach 
§ 7, w pkt 2 i 4, gdzie dopuszczono przedłożenie minimalnie 1 
rekomendacji. 

2. 
Brak kryterium merytorycznego przy 
wyborze kandydata 

Kryterium o charakterze merytorycznym zawiera formularz 
zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji, w części II 
„Wykaz doświadczenia" - gdzie mowa o doświadczeniu w 
prowadzeniu działalności np. społecznej, gospodarczej, 
publicznej, czy pozyskiwaniu środków. Wprowadzenie 
dodatkowych kryteriów merytorycznych nie jest wobec 
powyższego konieczne. Wartością wnoszoną przez 
mieszkańców jest przede wszystkim ich wiedza i znajomość 
potrzeb, związanych z miejscem zamieszkania. Ponadto 
Komitet może zapraszać do swojego grona ekspertów, 
dysponujących wiedzą i doświadczeniem w zakresie 
prowadzenia procesu rewitalizacji. 

3. 

Zbyt duża wymagana liczba podpisów 
osób rekomendujących kandydata. 

Zmniejszono w projekcie Regulaminu liczbę osób 
popierających kandydata do 15. Członek Komitetu z założenia 
reprezentuje pewną grupę interesariuszy - stąd wymóg 
uzyskania jej poparcia jest czymś oczywistym i niezbędnym. 
Zebranie podpisów osób popierających kandydata jest 
również dowodem na jego zaangażowanie oraz chęć 



L.p. Uwaga Decyzja - stanowisko wobec treści uwagi wraz z jego 
uzasadnieniem. 
uczestnictwa w społecznej pracy Komitetu. W projekcie 
Regulaminu, § 7, w pkt 6 i 7, wprowadzono korektę o treści: 
„przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców..." 

4. Propozycja zapisu, iż jedna 
organizacja może rekomendować 
jednego przedstawiciela. Zgodnie 
z obecnymi zapisami jest możliwe, by 
jedna organizacja rekomendowała -
udzielała poparcia kilku kandydatom. 

Wprowadzona korekta zapisów § 7 Regulaminu Komitetu 
dopuszcza możliwość poparcia jednego kandydata przez jedną 
organizację lub 1 wspólnotę, nie ogranicza jednak możliwości 
poparcia przez nią innego kandydata. Regulamin nakłada 
wymogi wobec kandydatów, a nie organizacji czy wspólnot. 
Jeśli tylko jedna organizacja wykaże zainteresowanie 
procesem rewitalizacji to będzie miała możliwość bycia 
reprezentowaną przez dwóch - czterech członków. 
Jednocześnie kandydat mający poparcie więcej niż jednej 
organizacji będzie, jako posiadający dodatkowy atut, miał 
pierwszeństwo na liście kandydatów. 

5. Propozycja wprowadzenie zapisów, 
które umożliwiałyby jednemu 
kandydatowi reprezentowanie kilku 
grup interesariuszy - np. 
przedsiębiorców i użytkowników 
wieczystych 

Regulamin przewiduje zachowanie reprezentatywności 
poszczególnych grup interesariuszy. Kandydat będzie 
zobowiązany do określenia w formularzu zgłoszeniowym 
grupy interesariuszy, którą będzie reprezentował w Komitecie. 
Fakt posiadania doświadczenia i wiedzy jako przedstawiciel 
innych kategorii, będzie dodatkowym atutem. 

Reasumując: w wyniku zgłoszonych uwag i propozycji wprowadzono w projekcie Regulaminu Komitetu 
Rewitalizacji następujące korekty: 

1. W § 7 w punktach 2 i 4 zmniejszono liczbę wymaganych rekomendacji do „co najmniej 1 . 
W punktach 6 i 7 zmniejszono liczbę osób popierających kandydata do „co najmniej 15 
pełnoletnich mieszkańców...." 

2. W § 9 ust. 1 uwzględniono możliwość uzyskania przez kandydata znacznego poparcia 
i przedłożenie rekomendacji przekraczającej określone w § 7 minimum, poprzez 
wprowadzenie zapisu o treści: 

„Jeżeli liczba kandydatów na członków Komitetu, zgłoszonych w ramach poszczególnych grup 
wymienionych § 5 w pkt. 1-7 przekroczy określony limit miejsc, o wyborze na członka 
Komitetu decydować będzie: 

a) liczba przedłożonych rekomendacji lub liczba osób popierających Kandydata; 
b) wyniki publicznego losowania, przeprowadzonego podczas spotkania, którego termin 

zostanie określony w odrębnym ogłoszeniu. 


