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1. Czas trwania i organizacja Konsultacji społecznych 
 
W dniu 9 maja 2017 r. Prezydent Miasta Gdyni przyjął Zarządzenie nr 6149/17/VII/R w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania 

składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1), 

art. 6 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1777 z późn. zm.2), w związku z Uchwałą nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 

roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni. Prezydent 

Miasta Gdyni zarządził, co następuje: 

1. Przeprowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, 

dotyczących projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji, w okresie od 19 maja 2017 r. do 11 czerwca 2017 r. 

2. Przedmiotem konsultacji był projekt Regulaminu określający zasady wyznaczania składu 

oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Celem konsultacji zebranie uwag, opinii i propozycji 

dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

 

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Inne”, 

„Komunikaty”) oraz pod adresem: www.gdynia.pl/bip/lis (w zakładce „Rewitalizacja”), na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/rewitalizacja (wejście przez zakładki: 

„Dla mieszkańców”, „Rewitalizacja”), na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, Laboratorium 

Innowacji Społecznych oraz Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian od dnia 10 maja 2017 r. 

oraz w Informatorze Rady i Prezydenta Gdyni „Ratusz” w dniu 12 maja 2017 r. 

 

Konsultacje prowadzone były w formie: 

1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia w terminie 

do 11 czerwca 2017 r. (obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć: 

1. w formie elektronicznej na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, 

2. w formie papierowej: 

 na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, 

 bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 

budynek IV, I piętro, pokój nr 101, w godzinach urzędowania biura 08.00-16.00. 

2. Otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania 

uwag i propozycji do protokołu, które odbyło się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 17.30 w Gdynia 

InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30. 

3. Warsztatów z grupami przedstawicielskimi, które odbyły się w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 

16.30 w Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98. 

Projekt Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu 

Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym był dostępny od dnia rozpoczęcia konsultacji, 

tj. od dnia 19 maja 2017 r.: 

 w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Aleja 

Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-17.00, 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730. 
2 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250. 

http://www.gdynia.pl/bip
http://www.gdynia.pl/bip/lis
http://www.gdynia.pl/rewitalizacja
mailto:rewitalizacja@lis.gdynia.pl
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 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip 

(wejście przez zakładki: „Inne”, „Komunikaty”) oraz www.gdynia.pl/bip/lis (w zakładce 

„Rewitalizacja”). 

2. Protokół z otwartego spotkania konsultacyjnego 
 
Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 17.30 w Gdynia InfoBox 
Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30. W spotkaniu, zgodnie z listą obecności uczestniczyło 
15 osób. Prowadziła je Agnieszka Jurecka z Laboratorium Innowacji Społecznych. 
 
Prowadząca poinformowała o celu spotkania konsultacyjnego i jego przedmiocie. Wytłumaczyła, 
dlaczego konieczne jest powołanie Komitetu Rewitalizacji (ustawa o rewitalizacji, wyznaczenie obszaru 
rewitalizacji, przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji). Nakreśliła, czym jest Komitet Rewitalizacji – 
ciało powołane przez Prezydenta, które stanowić ma forum dialogu i współpracy interesariuszy 
rewitalizacji z gminami i jest jednym ze sposobów włączania interesariuszy w proces rewitalizacji. 
 
Prowadząca wyjaśniła znaczenie używanego w ustawie o rewitalizacji pojęcia interesariusz, które 
używane jest również w kontekście Komitetu Rewitalizacji - w jego skład wchodzą interesariusze 
rewitalizacji. 
 
Następnie omówiono konsultowany dokument – projekt Regulaminu określającego zasady 
wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Przedstawiła najważniejsze założenia, 
jakie przyświecały autorom konsultowanego projektu Regulaminu.  

1. Regulamin zakłada maksymalnie 23-osobowy skład Komitetu. Przyjęto założenie, że taka grupa 
to wciąż grono, które może sprawie pracować, tj. dyskutować i podejmować decyzje.  

2. Zakłada się, że Komitet Rewitalizacji składać się będzie z: 

 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji (z każdego podobszaru po jednej osobie).  

 4 przedstawicieli organizacji prowadzących działalność społeczną (miałyby to być osoby 
reprezentujące różne środowiska, aby grupa ta nie była zdominowana przez jeden sektor), 

 przedstawicieli rad dzielnic na obszarze, których znajdują się poszczególne podobszary 
rewitalizacji; przewiduje się, że do Komitetu zostanie włączonych 5 Radnych – po jednym 
z każdej dzielnicy na obszarze, której zlokalizowany jest podobszar rewitalizacji, 

 3 Radnych Miasta, po jednym z okręgu wyborczego, na którym zlokalizowane są podobszary 
rewitalizacji, 

 do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta. 

3. Członkowie Komitetu będą wyznaczani w następujący sposób: 

 przedstawiciele trzeciego sektora będą wskazywani przez Gdyńską Radzę Działalności 
Pożytku Publicznego, 

 przedstawiciele Rad Dzielnic będą wskazywani przez Rady Dzielnic, 

 przedstawiciele Rady Miasta będą wskazywani przez Radę Miasta, 

 przedstawiciele Prezydenta będą wskazywani przez Prezydenta Miasta. 
Na wskazanie członków Komitetu podmioty te będą miały 45 dni. 

 
4. Mieszkaniec, który chciałby zostać członkiem Komitetu będzie zobowiązany do złożenia 

formularza zgłoszeniowego wraz z listą poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców z danego 
podobszaru rewitalizacji (kandydat będzie miał minimum 21 dni na złożenie formularza). 
Jeśli wpłynie więcej, niż po jednym formularzu z danego podobszaru rewitalizacji, 
to zorganizowane zostanie moderowane spotkanie kandydatów, na którym kandydaci będą mogli 
spośród siebie wybrać jedną osobę, która będzie reprezentować dany podobszar w Komitecie. 
W przypadku, gdy kandydaci nie będą w stanie dojść do porozumienia, wyboru dokona Prezydent. 

5. Planuje się, że posiedzenia Komitetu nie będą odbywać się rzadziej niż raz na kwartał.  

http://www.gdynia.pl/bip
http://www.gdynia.pl/bip/lis
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6. Pracami Komitetu kierować będzie przewodniczący lub wiceprzewodniczący - osoby te zostaną 
wybrane na pierwszym posiedzeniu komitetu.  

7. Praca w Komitecie będzie miała charakter społeczny.  

8. Komitet będzie mógł powoływać grupy robocze dotyczące poszczególnych podobszarów 
lub poszczególnych problemów.  

9. Kadencja Komitetu wynosi 3 lata. Jako jedno z ustaleń Regulaminu zapisano, że jeśli członek 
Komitetu nie będzie uczestniczył w trzech kolejnych spotkaniach, to na wniosek Komitetu 
Prezydent będzie miał Prawo do odwołania takiego członka. 

 
Po przedstawieniu głównych założeń projektu Regulaminu prowadząca poprosiła o komentarze i uwagi 
z sali. 
 
Pytanie z sali: co z członkiem Komitetu, który jest np. z ramienia Rady Dzielnicy, a w trakcie trwania 
kadencji Komitetu przestał być radnym (np. nie startował w kolejnych wyborach)? 
Odpowiedź: Nowo wybrana Rada będzie wybierać swojego reprezentanta, który stanie się nowym 
członkiem Komitetu. 
Pytanie z sali: Członek Komitetu nie może jednocześnie reprezentować mieszkańców i Rady Dzielnicy? 
Odpowiedź: Jednym z założeń projektu Regulaminu było, żeby osoby mieszkające na obszarze 
rewitalizacji mieli swoją reprezentację w Komitecie. Radni dzielnic nie zawsze mieszkają na obszarze 
rewitalizacji, ale również będą mieli swoją reprezentację w Komitecie. Ważne, by tych dwóch miejsc 
w Komitecie nie łączyła jedna osoba. 
Pytanie z sali: Czy Radny Dzielnicy, który jednocześnie jest mieszkańcem obszaru rewitalizacji może 
kandydować do Rady, jako mieszkaniec? 
Odpowiedź: Tak, ale nie może wówczas być reprezentantem innej kategorii interesariuszy np. Rady 
Dzielnicy. 
Pytanie z sali: Posiedzenia komitetu, proponowane jest, że informacja o posiedzeniach komitetu 
będzie rozsyłana do członków na pięć dni przed powiedzeniem. To jest za krótki czas, zwyczajowo 
przyjęte jest co najmniej 7, a nawet 10 dni.  
Odpowiedź: Przyjmujemy do wiadomości, uwaga zostanie rozpatrzona. 
Pytanie z sali: Sposób podejmowania decyzji. Jest możliwe w uzasadnionych przypadkach 
przyjmowanie uchwały w trybie, elektronicznym, w formie pisemnej – na jakiej zasadzie będzie 
odbywać się głosowanie? Proponowane rozwiązanie wydaje się nieprzejrzyste. 
Odpowiedź: Chodziło o to, aby w wyjątkowych sytuacjach uchwały móc podejmować zdalnie. Jest 
to analogiczne rozwiązane w oparciu, o które funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.  
Pytanie z sali: Zmiana składu komitetu. Członek składa rezygnację. Czy wygaśnięcie mandatu 
np. Radnego jest równoznaczne z wygaśnięciem mandatu członka Komitetu?  
Odpowiedź: W takich przypadkach nowo powołana może cofnąć swoją rekomendację na członka 
Komitetu i wybrać nowego, który będzie sprawował swoją funkcję do końca kadencji Komitetu.  
Pytanie z sali: Warto rozważyć włączenie po dwóch członków z danego podobszaru w przypadku 
mieszkańców. Tak, aby na każdym spotkaniu Komitetu była pewność, że dany podobszar jest 
reprezentowany? 
Odpowiedź: Uwaga jest interesująca i zostanie rozpatrzona przez Prezydenta. Jednakże, zbyt duża 
liczba członków Komitetu wiąże się z utrudnieniem jego pracy. Po przekroczeniu pewnej liczby 
członków Komitet może się okazać niewydolny. 
Pytanie z sali: Czy kwestia kworum komitetu jest jakoś regulowana? 
Odpowiedź: Stanowiska są wyrażane zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności 
co najmniej połowy członków. 
Uwaga z sali: Ważne jest, aby tak zorganizować nabór członków Komitetu, aby nie przypadł on 
w okresie wakacyjnym, ponieważ to może utrudnić nabór członków. 
Odpowiedź: To ważny głos i zostanie rozważony. 
 
Prowadząca poinformowała, że od czerwca i lipca 2017 r. na poszczególnych podobszarach rewitalizacji 
(Witomino-Radiostacja, Chylonia i Oksywie) regularnie zaczną funkcjonować tzw. punkty 
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konsultacyjne, w których pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych będą do dyspozycji 
mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji, w celu usprawnienia przepływu informacji między 
mieszkańcami, a komórkami miejskimi zajmującymi się organizowaniem procesu rewitalizacji. 
 
Pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych podziękowali za uczestnictwo w spotkaniu i zachęcili 
do nadsyłania uwag na formularzach konsultacyjnych do dnia 11 czerwca 2017 r.  

3. Protokół z warsztatu z grupami przedstawicielskimi 
 
Warsztat z grupami przedstawicielskimi, odbył się w dniu 7 czerwca 2017 r. w godzinach 16:30-18:00 
w Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98. Warsztat poprowadziły Agnieszka 
Jurecka i Joanna Jaczewska z Laboratorium Innowacji Społecznych.  
Do udziału w warsztatach zaproszono pisemnie przedstawicieli tych rad dzielnic, w granicach, których 
wyznaczono podobszary rewitalizacji, a także przedstawicieli Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 
W warsztatach wzięło udział 12 osób, w tym: 

 4 radnych dzielnicy Oksywie, 

 2 radnych dzielnicy Babie Doły, 

 2 radnych dzielnicy Leszczynki 

 2 radnych dzielnicy Witomino-Radiostacja 

 1 radna dzielnicy Chylonia, 

 1 przedstawicielka organizacji pozarządowej. 
Po przedstawieniu zapisów ustawy o rewitalizacji dotyczących Komitetu Rewitalizacji prowadzące 
przeczytały uczestnikom warsztatu zapisy projektu Regulaminu. Następnie uczestnicy warsztatu zostali 
losowo podzieleni na 4 grupy, po 3 osoby każda. Każda z grup miała otrzymała zestaw zagadnień, 
pod kątem których miała za zadanie przeanalizować zapisy projektu Regulaminu. 
Dwie grupy dostały za zadanie przemyślenie zasad wyznaczania składu komitetu rewitalizacji, 
analizując przede wszystkim następujące zagadnienia: 

 liczba członków i skład komitetu, 

 sposób wyboru poszczególnych członków komitetu, 

 formularz zgłoszeniowy dla mieszkańców, 

 zmiana składu komitetu. 
Dwie pozostałe grupy dostały za zadanie przemyślenie zasady działania komitetu rewitalizacji, 
analizując przede wszystkim następujące zagadnienia: 

  posiedzenia komitetu,  

 tematyka i forma prac komitetu (grupy robocze), 

 sposób podejmowania decyzji. 
Po pracy warsztatowej, każda z grup przedstawiła na forum swoje uwagi, wskazówki i wątpliwości. 
 
UWAGI DOTYCZĄCE ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU: 
1. Przedstawiciele mieszkańców – czy ich przedstawiciel może być spoza obszaru rewitalizacji? 

Według grupy przedstawicielem mieszkańców powinien być mieszkaniec z obszaru. 
Zasugerowano wykreślenie słowa „przedstawicieli” oraz wykreślenie podmiotów zarządzających, 
jako interesariuszy posiadających swoją reprezentację w Komitecie (wydały się zbyt mało 
związane z faktycznym terenem). 

2. Ograniczenie związane z pełnieniem dwóch funkcji – radni, zdaniem jednej z grup, nie powinni 
występować w roli mieszkańca, ponieważ mają inną perspektywę patrzenia i kompetencje. 

3. Pojawiła się uwaga dotycząca ilości reprezentantów z każdego podobszaru. Dlaczego podobszary, 
z których jeden ma 100 mieszkańców, a drugi 2000 mieszkańców, ma być reprezentowany 
tak samo przez jednego mieszkańca? Pojawiła się propozycja proporcjonalnego wyznaczania 
przedstawicieli, np. pow. 1000 -> +1 reprezentant itd. 

4. Do formularza dla mieszkańców zaproponowano dodanie miejsce na uzasadnienie swoich 
motywacji przystąpienia do komitetu. Różne grupy przedstawiały to inaczej, albo poprzez: 
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 uzasadnienie chęci przystąpienia do komitetu, 

 wskazanie swoich kompetencji (doświadczenia), 
albo poprzez opisanie: 

 siebie (zainteresowania), 

 planów dotyczących rewitalizacji, 

 swojej dyspozycyjności na okres 3 lat 

 czy udziela się w 3 sektorze. 
5. Pojawiła się propozycja, że gdy nie znajdzie się z danego obszaru żadnego mieszkańca, w jego 

miejsce można dodać radnego z dzielnicy. Zdania na ten temat były podzielone. Część uważała, 
że miejsce powinno zostać nieobsadzone, część natomiast była zdania, że powinno to zostać 
uzupełnione, bo wyrównałoby to reprezentacje danego obszaru. 

6. Jedna z grup zaproponowała zmniejszenie liczby przedstawicieli Prezydenta – na rzecz zwiększenia 
ilości radnych dzielnicowych – by zachować optymalną wielkość komitetu, ale zarazem zwiększyć 
udział radnych, którzy zdaniem ich samych są naturalnymi reprezentantami mieszkańców. 

7. Pojawiła się wątpliwość, czy szkoła i kościół są kwalifikowane, jako organizacje prowadzące 
działalność społeczną. Jeżeli tak, to należy zapewnić możliwość wyłonienia ich przedstawicieli 
przez GRDPP. 

8. Pojawiła się uwaga, by zapewnić w komitecie różnorodność organizacji pozarządowych w zakresie 
tematyki, jaką się one zajmują. 

UWAGI DOTYCZĄCE ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU: 
1. Pojawiła się uwaga, że gdy spotkania będą odbywały się raz na kwartał, to nawet, gdy członek 

będzie pojawiał się na co trzecim posiedzeniu to może oznaczać, że uczestniczy w pracach raz 
na rok. W zasadzie nie byłby w temacie i nie wiedziałby, co się dzieje. Rozpoczęła się dyskusja, 
w jaki inny sposób oceniać nieobecności (np. sumarycznie w roku lub procentowo).  

2. Pojawił się pomysł, żeby umożliwić Prezydentowi na wniosek Komitetu odwołania członka 
z przyczyn innych, niż opisanych w Regulaminie - 3 nieobecności. 

3. Pojawiło się pytanie związane z składem grup roboczych, ile minimalnie mają zawierać osób, 
jak funkcjonować, czy może być np. 20 – jednoosobowych zespołów? Zasugerowano, że regulacje 
takie mogłyby się znaleźć w Regulaminie. 

INNE UWAGI: 
1. Bardzo istotna będzie promocja naboru do Komitetu wśród mieszkańców. 
2. Nabór nie powinien odbywać się w sezonie letnim, zarówno ze względu na mieszkańców, 

jak i na radnych. 
3. Według jednej z grup bardzo lakonicznie jest określona i uzasadniona ogólna rola komitetu. Grupa 

zastanawiała się, jaką rolę faktycznie może pełnić to ciało, gdyż nie widzą faktycznej możliwości 
wpływu. 

4. Informacja o nadesłanych formularzach konsultacyjnych 
 
W trakcie trwania konsultacji spłynął jeden wypełniony formularz. Został on złożony w formie 
papierowej.  
Po terminie zakończenia konsultacji, do dnia 13 czerwca 2017 r., nie wpłynął żaden formularz 
konsultacyjny. 
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5. Zestawienie uwag i rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Gdyni 
 

Uwagi do Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 
złożone w wyznaczonym terminie, tj. do 11 czerwca 2017 roku 

UWAGI ZEBRANE NA SPOTKANIU OTWARTYM W DNIU 31.05.2017 R. 

lp. Imię i nazwisko, 
rodzaj 
interesariusza 

Zagadnienie, 
do którego 
odnosi się 
uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

1.  Uczestnik 
spotkania 
otwartego. 

Zmiana składu 
Komitetu 
Rewitalizacji 

W trakcie kadencji Komitetu 
Rewitalizacji upłynie kadencja 
Rad Dzielnic, Rady Miasta i 
Prezydenta Miasta Gdyni, co 
może spowodować, że radni 
wybrani do Komitetu nie będą 
mieli już mandatu.  

W § 6 ust. 2 Regulaminu opisano, że 
członkostwo m.in. radnych dzielnicowych i 
radnych miasta w Komitecie wygasa z 
momentem cofnięcia rekomendacji rady 
dzielnicy, bądź Rady Miasta. Oznacza to, że po 
powołaniu nowej rady dzielnicy lub Rady 
Miasta, mogą one pozostawić 
dotychczasowego reprezentanta lub powołać 
nowego, który będzie pełnić funkcję członka 
Komitetu Rewitalizacji do końca kadencji 
Komitetu Rewitalizacji. 

2.  Uczestnik 
spotkania 
otwartego. 

Zasady 
wyznaczania 
członków 
Komitetu 
Rewitalizacji. 

Czy reprezentant 
mieszkańców może być 
jednocześnie radnym 
dzielnicy lub radnym miasta? 

Reprezentant mieszkańców, może być 
jednocześnie radnym dzielnicy bądź radnym 
miasta, o ile: 

 jest mieszkańcem podobszaru 
rewitalizacji; 

 złożył formularz zgłoszeniowy wraz z listą 
poparcia podpisaną przez co najmniej 20 
pełnoletnich mieszkańców danego 
podobszaru rewitalizacji, 

 nie został wybrany przez radę dzielnicy lub 
radę miasta jako ich reprezentant. 

Do Regulaminu dodano zapis, że jedna osoba 
może reprezentować w Komitecie 
Rewitalizacji tylko jedną z grup interesariuszy 
wymienionych w § 2 ust. 1 Regulaminu. 

3.  Uczestnik 
spotkania 
otwartego. 

Posiedzenia 
Komitetu 
Rewitalizacji 

W § 9 ust. 4 Regulaminu 
zapisano, że: informacje na 
temat terminu, miejsca 
planowanego posiedzenia 
Komitetu, proponowanego 
porządku posiedzenia oraz 
materiały, które będą 
przedmiotem obrad powinny 
być przekazane członkom 
Komitetu na co najmniej 5 dni 
przed posiedzeniem Komitetu 
drogą elektroniczną. Jest to 
termin zbyt krótki i powinien 
być wydłużony do 7-10 dni. 

Uwagę rozpatrzono pozytywnie. Termin 
wydłużono do 14 dni. 

4.  Uczestnik 
spotkania 
otwartego. 

Zasady 
wyznaczania 
członków 
Komitetu 
Rewitalizacji 

W formularzu zgłoszeniowym 
do Komitetu Rewitalizacji 
powinny znaleźć się pytania 
otwarte dla kandydatów. 

Uwaga zostanie wzięta pod uwagę przy 
ogłaszaniu naboru do Komitetu Rewitalizacji. 

5.  Uczestnik 
spotkania 
otwartego. 

Sposób 
podejmowania 
decyzji 

W jaki sposób ma 
funkcjonować tryb 
przyjmowania uchwał poza 
posiedzeniami Komitetu 
Rewitalizacji, opisany w §12 
ust. 2: „W uzasadnionych 
przypadkach możliwe jest 

Zapis ma umożliwić członkom Komitetu 
przyjmowanie uchwał, bez potrzeby 
zwoływania posiedzenia, jeśli wszyscy 
członkowie Komitetu zostali powiadomieni o 
treści projektu uchwały. Obsługę 
organizacyjną i techniczną, zgodnie z §13 ust. 
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również przyjmowanie uchwał 
poza posiedzeniami – w trybie 
pisemnym, w formie 
elektronicznej lub tradycyjnej, 
jeżeli wszyscy członkowie 
Komitetu zostali skutecznie 
powiadomieni o treści 
projektu uchwały.”? 

1 Regulaminu, zapewnia Prezydent Miasta 
Gdyni. 

6.  Uczestnik 
spotkania 
otwartego. 

Skład Komitetu 
Rewitalizacji 

Każda wspólnota 
mieszkaniowa powinna 
posiadać swoich 
reprezentantów w Komitecie 
Rewitalizacji. 

W Gdyni podobszary rewitalizacji są bardzo 
zróżnicowane pod względem sytuacji 
własnościowej. Przyjęcie do Komitetu 
Rewitalizacji reprezentantów każdej 
wspólnoty wiązałoby się z bardzo dużą liczbą 
członków Komitetu, a co za tym idzie z 
trudnością wymiany poglądów, prowadzenia 
dialogu, wydawania opinii na temat 
rewitalizacji. Dodatkowo, część podobszarów 
posiadałaby potencjalnie bardzo dużą grupę 
reprezentantów wspólnot, a część 
podobszarów żadną (nie występują na tych 
terenach wspólnoty mieszkaniowe). Wydaje 
się, że kwestie dotyczące poszczególnych 
wspólnot mogą być omawiane w ramach grup 
tematycznych powoływanych przez członków 
Komitetu Rewitalizacji, bądź w ramach 
Punktów Konsultacyjnych, które będą działać 
na trzech podobszarach rewitalizacji. Niemniej 
jednak, jako jedną z grup interesariuszy 
posiadających swoją reprezentację w 
Komitecie dodano przedstawicieli właścicieli, 
użytkowników wieczystych nieruchomości 
położonych na obszarze rewitalizacji, 
podmiotów zarządzających nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w 
tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych i towarzystw budownictwa 
społecznego, gwarantując im 3 miejsca w 
Komitecie.    
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UWAGI ZEBRANE NA WARSZTACIE DLA PRZEDSTAWICIELI RAD DZIELNIC I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W DNIU 

7.06.2017 R. 

lp. Imię i nazwisko, 
rodzaj 
interesariusza 

Zagadnienie, do 
którego odnosi 
się uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

7.  Uczestnicy 
warsztatu: 
11 
przedstawicieli 
rad dzielnic i 1 
przedstawicielka 
organizacji 
pozarządowych 

Skład Komitetu 
Rewitalizacji 

Przedstawicielem mieszkańców nie 
powinna  być osoba spoza obszaru 
rewitalizacji. Nie powinno się 
uwzględniać podmiotów 
zarządzających nieruchomościami 
jako przedstawicieli mieszkańców. 

Uwagę rozpatrzono w taki sposób, że 
reprezentantem mieszkańców może 
być mieszkaniec podobszaru 
rewitalizacji. 
Dodatkowo jako jedną z grup 
interesariuszy posiadających swoją 
reprezentację w Komitecie dodano 
przedstawicieli właścicieli, 
użytkowników wieczystych 
nieruchomości położonych na obszarze 
rewitalizacji, podmiotów 
zarządzających nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze 
rewitalizacji, w tym spółdzielni 
mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych i towarzystw 
budownictwa społecznego, 
gwarantując im 3 miejsca w Komitecie.    
 

8.  Skład Komitetu 
Rewitalizacji 

Powinno pojawić się ograniczenie 
związane z pełnieniem dwóch 
funkcji.  

Uwaga rozpatrzona pozytywnie. Do 
Regulaminu dodano zapis, że jedna 
osoba może reprezentować w 
Komitecie Rewitalizacji tylko jedną z 
grup interesariuszy wymienionych w § 
2 ust. 1 Regulaminu. 

9.  Zasady 
wyznaczania 
członków 
Komitetu 
Rewitalizacji 

W sytuacji, w której nie zgłosi się 
do Komitetu Rewitalizacji żaden 
reprezentant mieszkańców, w ich 
miejsce powinien zostać powołany 
przedstawiciel rady dzielnicy. 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie. W 
przypadku bezskuteczności wyłonienia 
reprezentantów mieszkańców w 
trakcie drugiego naboru, rada dzielnicy 
wskaże drugiego reprezentanta do 
Komitetu Rewitalizacji.  

10.  Skład Komitetu 
Rewitalizacji 

Liczba reprezentantów 
mieszkańców z każdego 
podobszaru powinna być 
proporcjonalna do liczby osób 
mieszkających na danym 
podobszarze rewitalizacji. 
Proponuje się, że dla podobszarów 
zamieszkałych przez pow. 1000 
osób powinien być dodatkowy 
reprezentant. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Komitet ma stanowić forum 
współpracy i dialogu, do czego nie jest 
konieczne zwiększenie liczby 
mieszkańców poszczególnych 
podobszarów. Praca na tematy 
związane z poszczególnymi obszarami 
może odbywać się w ramach grup 
roboczych, do których może być 
zapraszana dowolna liczba 
mieszkańców. 
 

11.  Zasady 
wyznaczania 
członków 
Komitetu 
Rewitalizacji 

Do formularza zgłoszeniowego do 
komitetu proponuje się dodać 
miejsce na uzasadnienie swoich 
motywacji przystąpienia do 
komitetu, np.: 
 uzasadnienie chęci 

przystąpienia do komitetu, 

 wskazanie swoich kompetencji 

(doświadczenia), 

 opisanie siebie 

(zainteresowania), 

 opisanie planów dotyczących 

rewitalizacji, 

Uwaga zostanie wzięta pod uwagę przy 
ogłaszaniu naboru do Komitetu 
Rewitalizacji. 
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 opisanie swojej dyspozycyjności 

na okres 3 lat, 

 opisanie czy udziela się w 3 

sektorze. 

12.  Skład Komitetu 
Rewitalizacji 

Proponuje się zmniejszenie liczby 
przedstawicieli Prezydenta na rzecz 
zwiększenia ilości radnych 
dzielnicowych. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Prezydent Miasta Gdyni ma możliwość 
powołania osób, które mogą wzmocnić 
merytorycznie dyskusję o różnych 
aspektach rewitalizacji.  

13.  Skład Komitetu 
Rewitalizacji 

Czy szkoła i kościół jest 
kwalifikowana jako organizacja 
prowadząca działalność społeczną? 
(jeżeli tak, to należało by zapewnić 
możliwość wyłonienia ich przez 
GRDPP). 
 

Kościół jest organizacją prowadzącą 
działalność społeczną. Doprecyzowano 
zapis § 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, który 
otrzymał brzmienie: 
„4 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, podmiotów o których 
mowa w art. 3 ust. 3 o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz grup nieformalnych, których 
działalność statutowa dotyczy w 
szczególności jednej z następujących 
sfer: kultura, edukacja, 
zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i 
wsparcie społeczne."  

Za przeprowadzenie naboru 
odpowiedzialna będzie Gdyńska Rada 
Działalności Pożytku Publicznego. 

14.  Zmiana składu 
Komitetu 

Proponuje się przemyślenie zapisu 
w § 6 ust. 5 Regulaminu, 
dotyczącego odwołania członka, 
który nie był obecny na co najmniej 
trzech kolejnych posiedzeniach 
Komitetu. W sytuacji gdy spotkania 
będą odbywały się raz na kwartał, 
to nawet gdy członek będzie 
pojawiał się na co trzecim to może 
oznaczać, że uczestniczy w pracach 
raz na rok.  

Uwaga rozpatrzona pozytywnie. 
Zmieniono zapis § 6 ust. 5 Regulaminu, 
który otrzymał brzmienie: 
„Na wniosek Komitetu Prezydent 
Miasta Gdyni może odwołać członka, 
który nie był obecny na co najmniej 
dwóch kolejnych posiedzeniach 
Komitetu”.  

15.  Zmiana składu 
Komitetu 

Proponuje się umożliwienie 
Prezydentowi Miasta Gdyni 
odwołania członka Komitetu, na 
wniosek Komitetu, z przyczyn 
innych niż nieobecności.  

Uwagę rozpatrzono negatywnie. 

16.  Posiedzenia 
Komitetu 

Proponuje się doprecyzowanie w 
Regulaminie zasad funkcjonowania 
grup roboczych.  

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Zasady funkcjonowania grup roboczych 
mogą zostać przyjęte przez członków 
Komitetu w drodze uchwały. 

17.  Postanowienia 
Ogólne 

Proponuje się doprecyzowanie roli 
Komitetu Rewitalizacji. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Rolę 
Komitetu Rewitalizacji określa Ustawa 
o Rewitalizacji, zgodnie z którą stanowi 
on forum współpracy i dialogu 
interesariuszy z organami gminy w 
sprawach dotyczących przygotowania, 
prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz 
pełni funkcję opiniodawczo-doradczą 
prezydenta miasta. 

18.  Zasady 
wyznaczania 
członków 
Komitetu 
Rewitalizacji 

Proponuje się nie przeprowadzanie 
naboru do Komitetu rewitalizacji w 
okresie wakacyjnym. 

Uwaga zostanie wzięta pod uwagę przy 
ogłaszaniu naboru do Komitetu 
Rewitalizacji.. 
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UWAGI ZEBRANE NA FORMULARZACH KONSULTACYJNYCH 

lp. Imię i nazwisko, 
rodzaj 
interesariusza 

Zagadnienie, do 
którego odnosi 
się uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

19.  Pełnomocnik 
właścicieli 

Bierne i czynne 
prawo wyborcze 

Interes właścicieli nieruchomości 
gruntowej nie został uwzględniony. 
Brak w aktualnym projekcie 
możliwości, aby właściciele gruntu 
mieli swojego przedstawiciela. 
Mając na uwadze, że większość 
czynności dokonywane będzie na 
terenie prywatnym wskazane jest, 
aby także ta grupa miała swojego 
przedstawiciela. Mieszkaniec nie 
jest tożsamy z właścicielem. 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie. Jako 
jedną z grup interesariuszy 
posiadających swoją reprezentację w 
Komitecie dodano przedstawicieli 
właścicieli, użytkowników wieczystych 
nieruchomości położonych na obszarze 
rewitalizacji, podmiotów 
zarządzających nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze 
rewitalizacji, w tym spółdzielni 
mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych i towarzystw 
budownictwa społecznego, 
gwarantując im 3 miejsca w Komitecie.    

6. Podsumowanie 
 
W konsultacjach społecznych wzięło udział 28 osób, co znajduje odzwierciedlenie w nadesłanych 
formularzach konsultacyjnych oraz listach obecności. Kolegium prezydenta rozpatrzyło 19 uwag.  
 
W wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych zdecydowano się wprowadzić następujące zmiany 
w konsultowanym dokumencie. 
 
1. Zmieniono tytuł Regulaminu na: Regulamin Komitetu Rewitalizacji. 
2. Zwiększono maksymalną liczbę członków Komitetu Rewitalizacji do 26. 
3. Zmieniono opis pierwszej z grup interesariuszy, której przedstawiciele mają zagwarantowane 

miejsce w Komitecie Rewitalizacji na: 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym 
mieszkańcu z każdego podobszaru rewitalizacji. 

4. Wprowadzono dodatkową grupę interesariuszy której przedstawiciele mają zagwarantowane 
miejsce w Komitecie Rewitalizacji: 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych 
nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających 
nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, 
wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego.  

5. Wprowadzono zapis, że jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jedną 
z grup interesariuszy. 

6. Opisano procedurę naboru przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości 
położonych na obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi 
się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i 
towarzystw budownictwa społecznego. 

7. Wprowadzono zasadę, że jeśli z danego podobszaru rewitalizacji nie zgłosi się w pierwszym, ani w 
uzupełniającym naborze żaden mieszkaniec, rada dzielnicy będzie mogła wskazać radnego 
dzielnicy, który zajmie to miejsce. 

8. Zmniejszono do dwóch liczbę nieobecności, po których Komitet może wnioskować do Prezydenta 
o odwołanie członka Komitetu. 

9. Zwiększono do 14 minimalną liczbę dni przed posiedzeniem, kiedy powiadamia się członków 
Komitetu na temat terminu, miejsca planowanego posiedzenia, proponowanego porządku obrad 
oraz materiałów, które będą przedmiotem obrad. 


