
INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA│16 lutego 2023 roku 

Informacja podsumowująca otwarte spotkanie konsultacyjne 

z mieszkańcami i przedsiębiorcami sporządzona zgodnie z art. 6 ust. 7 

ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 

1. Miejsce i czas przeprowadzenia spotkania 

Otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i przedsiębiorcami 

z możliwością składania uwag ustnie do protokołu odbyło się w dniu 16 lutego 

2023 roku w godzinach od 18.00 do 19.30 w Klubie Seniora „Drzeń” przy Alei 

Piastów 1 w Drezdenku.  

Spotkanie stanowiło jedną z form konsultacji społecznych projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji odbywających się w okresie od 2 lutego 

do 6 marca 2023 roku. 

Prócz udostępnionych publicznie informacji o możliwości udziału w niniejszym 

spotkaniu Burmistrz Drezdenka skierowała pismem GN.062.1.2021 z dnia 

26.01.2023 r. zaproszenie do radnych Rady Miejskiej w Drezdenku oraz radnych 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku i Miejskiej Rady Seniorów.  

2. Przebieg spotkania 

Uczestników spotkania przywitała Burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska, 

która przypomniała sposób oraz chronologię prac nad Gminnym Programem 

Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 podkreślając, że został 

on przyjęty przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2022 roku oraz został wpisany 

do Wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez Zarząd Województwa 

Lubuskiego, co umożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe na realizację 

poszczególnych działań zaplanowanych w tym programie. Burmistrz zwróciła 

uwagę, że realizacja jego postanowień będzie stanowić wieloletni proces, 

w którym duże znaczenie będzie miało stałe zaangażowanie interesariuszy. 

W tym celu w Gminie Drezdenko powołany zostanie Komitet Rewitalizacji.  

Przedstawiciele Konsorcjum Projekty Miejskie, pełniący rolę prowadzących 

i moderatorów spotkania, przybliżyli uczestnikom rolę Komitetu Rewitalizacji, 

którego utworzenie wynika z art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku 

o rewitalizacji. Zgodnie z przyjętym założeniem Komitet pełnić będzie funkcję 
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opiniodawczo-doradczą Burmistrza, dlatego w projekcie uchwały wyraźnie 

podkreślono, że przedstawiciele tego organu nie powinni dominować w strukturze 

Komitetu Rewitalizacji, który ma charakter gremium społecznego. 

Uczestnikom przedstawiono pokrótce poszczególne grupy interesariuszy, 

które miałyby docelowo wejść w skład Komitetu. Przypomniano jednocześnie, 

że zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji w tworzeniu zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu należy dążyć do wyłaniania interesariuszy 

przez ich przedstawicieli. Z tego względu dla części interesariuszy 

zaproponowano rekrutację w trybie otwartego naboru w oparciu o formularz 

rekrutacyjny, a także, w wybranych przypadkach, zawierającego listę poparcia 

odpowiednio pięciu mieszkańców lub dwóch przedsiębiorców. Przewidziano 

również, że ważną rolę w wyłanianiu członków Komitetu będą miały również 

Rada Miejska w Drezdenku, Miejska Rada Seniorów oraz Młodzieżowa Rada 

Miejska, które będą mogły rekomendować swoich przedstawicieli do udziału 

w pracach Komitetu. 

W dalszej części przybliżono proponowane zasady prac Komitetu Rewitalizacji 

wraz z rekomendowaną częstotliwością spotkań, których minimalna częstotliwość 

określona została raz na kwartał. Zwrócono również uwagę, że przedstawiciele 

urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, nawet jeśli nie będą członkami 

Komitetu, będą brali udział w jego pracach, jeśli będzie to podyktowane 

przedmiotem posiedzeń. Posiedzenia Komitetu wraz z ich planem przygotowywać 

ma w założeniu kierujące jego pracami Prezydium Komitetu składające się 

z Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących. 

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że przydatnym rozwiązaniem wspierającym 

prace Komitetu może być zaproszenie do udziału w jego pracach przedstawicieli 

ekspertów, w tym między innymi środowiska naukowego. Dyskutowano, że choć 

rozwiązanie to może być z pewnych względów bardzo przydatne, to utrudnieniem 

może być brak przedstawicieli takich środowisk na terenie gminy, co wiązałoby 

się z koniecznością ich każdorazowego dojazdu. W dyskusji przypominano, 

że w projekcie uchwały znalazły się zapisy wskazujące, że w zależności od 

przedmiotu prac Komitetu w jego pracach mogą brać wspierający członków 

eksperci zewnętrzni, przy czym w przypadku, gdyby takie rozwiązanie miało 

wiązać się z dodatkowymi kosztami, będzie to wymagało zgody Burmistrz 

Drezdenka odpowiadającej za realizację budżetu gminy. 
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W ramach podsumowania spotkania przypomniano uczestnikom, że na stronie 

internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji znajduje się poddawany 

konsultacjom projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji. Uczestników zachęcono zarówno do składania 

uwag w procesie konsultacji społecznych trwających do 6 marca 2023 roku, 

jak też do aktywnego uczestnictwa w pracach Komitetu Rewitalizacji poprzez 

zgłoszenie swojej kandydatury.  

W trakcie spotkania uwag do protokołu nie składano. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Prezentacja multimedialna z otwartego spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami 


