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WPROWADZENIE 
 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy  
w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 
opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta. 

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala  
się uwzględniając jego funkcję oraz zapewniając wyłanianie przez interesariuszy  
ich przedstawicieli. Określa je rada gminy w drodze uchwały, której podjęcie poprzedzone jest 
konsultacjami społecznymi.  

Prezydent Miasta Kołobrzeg Zarządzeniem Nr 21/19 z dnia 12 marca 2019 r. zarządziła 
przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących przygotowania projektu uchwały Rady 
Miasta Kołobrzeg w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji. 

Zgodnie z ww. zarządzeniem konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 25 marca  
2019 r. do 29 kwietnia 2019 r. 

Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały, ich formie oraz terminie została 
opublikowana w dniu 18 marca 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Kołobrzeg w zakładce „Konsultacje Społeczne”, na stronie 
www.rewitalizacja.kolobrzeg.eu, na Facebooku Rewitalizacja Kołobrzeg, w gazecie „Głos 
Koszaliński” oraz na tablicy informacyjnej usytuowanej na budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

Projekt uchwały udostępniono: 

 na stronie www.rewitalizacja.kolobrzeg.eu  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg, 

oraz w wersji papierowej do wglądu w godz. urzędowania tj. 7:30-15:30 w Urzędzie Miasta 

Kołobrzeg: 

 w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Ratuszowej 12, 

 w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Ratuszowej 13, pokój nr 311, 

 w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15 A, pokój nr 204. 

 
  



OPIS ZASTOSOWANYCH FORM KONSULTACJI ORAZ ICH EFEKTY 
 
W procesie konsultacji społecznych wykorzystano następujące formy zbierania opinii i uwag 
od potencjalnych interesariuszy: 
 
Wykorzystanie grup przedstawicielskich, poprzez zwrócenie się o opinię do organizacji 
społecznych i Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej. 

Prezydent Miasta Kołobrzeg, pismem znak UA.062.12019.VII z dnia 28 marca 2019 r., 
zwróciła się do organizacji społecznych oraz Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej z prośbą  
o opinię, na temat przygotowanych zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji, które będą przedmiotem uchwały Rady Miasta Kołobrzeg. Prośba została 
wysłana do organizacji, których wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Kołobrzeg.  
W sumie drogą mailową bądź listownie skierowano zapytanie do 90 organizacji społecznych. 
Merytorycznie na prośbę Prezydenta Miasta Kołobrzeg odpowiedziały 2 organizacje.  

1. Kołobrzeska Izba Gospodarcza pismem z dnia 26 kwietnia 2019 r. poinformowała 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg, że wyznacza na członka Komitetu Rewitalizacji Pana 
Mariana Jagiełkę.  

Niniejsze konsultacje dotyczą projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z nim członkowie 
Komitetu wybierani są w drodze otwartego naboru, który ogłasza Prezydent Miasta Kołobrzeg. 
Dopiero po podjęciu przez Radę Miasta Kołobrzeg niniejszej uchwały Prezydent Miasta 
Kołobrzeg będzie mogła ogłosić nabór na członków Komitetu, w którym Kołobrzeska Izba 
Gospodarcza będzie mogła zgłosić swojego kandydata. 

2. Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg mailem z dnia 26 kwietnia 2019 r. złożyło 
następującą uwagę: 

zmienić powinien się zapis w § 8. 1. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział  
w posiedzeniach Komitetu, Członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów 
podróży”. Uważam, że uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji powinno być wynagradzane, czyli  
że członkowie zaangażowani w prace komitetu i rozwijanie oraz utrzymywanie dialogu pomiędzy 
interesariuszami a organami Gminy Miasta Kołobrzeg powinni otrzymywać z tego tytułu 
wynagrodzenie. Pragnę zaproponować, aby była to kwota w wysokości 200 zł netto za udział  
w posiedzeniu. Wniosek, jak też opinię swą argumentuję między innymi tym, że przy 2 000 000 rocznym 
budżecie miasta na promocję i jego rozwój, przy założeniu, że komitet spotykał by się raz w miesiącu, 
roczny koszt utrzymania komitetu wyniósł by około 50 000zł, co stanowi około 2,5% rocznego budżetu. 
A sądzę, że średnio Komitet spotykał się będzie raz na dwa miesiące, tak więc jest to zaledwie 1,25%. 
Kolejny argument to kwestia podejścia członków komitetu do realizacji określonych zadań przy 
założeniu, że otrzymują za swą pracę wynagrodzenie. Jeśli zależy Państwu na tym, by rzeczywiście 
praca Komitetu Rewitalizacji przynosiła oczekiwane efekty, uważam, że należy odpowiednio 
zmotywować w tym celu osoby w prace w nim zaangażowane. Pobieranie honorarium za uczestnictwo 
powinno być dobrowolne, tzn. jeśli ktoś chciałby pełnić swoją funkcję non-profit, powinien mieć  
do tego prawo, czyli prawo do zrezygnowania z pobierania honorarium. 

Przeanalizowano Regulaminy Komitetu Rewitalizacji, podjęte dotychczas przez rady gmin  
w kilku województwach (małopolskie, lubuskie, mazowieckie, pomorskie, zachodniopomorskie 
i dolnośląskie). W żadnym z nich nie ustalono odpłatności za pracę w Komitecie Rewitalizacji. 
We wszystkich była to działalność o charakterze społecznym. Biorąc to pod uwagę,  
nie uwzględniono uwagi Stowarzyszenia OpenLab. 
 
  



Warsztaty z grupą przedstawicieli Rad i Zarządów Osiedli 
 
Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały, wśród członków Komitetu Rewitalizacji znajdą 
się przedstawiciele Rad Osiedli, które zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji. Dlatego 
postanowiono zapytać o opinię przedstawicieli Rad i Zarządów Osiedli. W tym celu 
zorganizowano spotkanie warsztatowe, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 
14-tej w dużej Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg. 
O warsztatach poinformował przedstawicieli Rad i Zarządów Osiedli Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. współpracy z Radami Osiedli i budżetu obywatelskiego Pani Joanna Pawlak mailem 
z dnia 1 kwietnia 2019 r. Przesłała im również przygotowany projekt uchwały Rady Miasta 
Kołobrzeg w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, 
aby mogli się z nim zapoznać wcześniej. 
Warsztaty przeprowadziła Pani Karolina Bilska Główny Specjalista w Wydziale Urbanistyki  
i Architektury. W trakcie dyskusji Pan Piotr Rzepka z Osiedla Lęborskiego złożył propozycję 
zwiększenia ilości wśród członków Komitetu przedstawicieli Rady Miasta Kołobrzeg z 1 do 3.  
 
Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały, przedstawiciele Rady Miasta Kołobrzeg  
są wyznaczani przez Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg na wniosek Prezydenta 
Miasta Kołobrzeg. Uznano, że złożona uwaga jest słuszna. Ograniczenie ilości przedstawicieli 
Rady Miasta Kołobrzeg do jednej osoby, może być konfliktogenne i utrudnić wybór członka 
Komitetu. 
 
Zbieranie uwag i opinii do projektu uchwały 

W ramach konsultacji społecznych umożliwiono wszelkim, potencjalnym interesariuszom 

złożenie uwag i opinii do projektu uchwały. W ogłoszeniu Prezydenta Miasta Kołobrzeg  

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, które zostało opublikowane w dniu 18 marca 2019 

r. podano do publicznej wiadomości, że można składać uwagi do projektu uchwały  

w następujący sposób: 

 elektronicznie na adres e-mail: k.bilska@um.kolobrzeg.pl, 

 przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, 

 złożone osobiście do Biura Podawczego Urzędu Miasta Kołobrzeg, 

 ustnie w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Ratuszowej 13, pokój nr 311,  

w godz. urzędowania tj. 7:30-15:30. 

Jednocześnie poinformowano, że nie będą uwzględnione opinie i uwagi niepodpisane 

czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone po 26 kwietnia 2019 r. 

 

W wyznaczonym terminie, nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie. 

 
WNIOSKI 
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych postanowiono zwiększyć wśród 
członków Komitetu ilość przedstawicieli Rady Miasta Kołobrzeg z 1 do 3. Stosowną poprawkę 
wprowadzono do projektu uchwały. 

Nie przyjęto uwagi Stowarzyszenia OpenLab Kołobrzeg, żeby członkowie Komitetu 
Rewitalizacji otrzymywali honorarium za udział w jego posiedzeniach. 
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