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1. Przedmiot konsultacji społecznych  
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w 
sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  

Zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu 
interesariuszy procesu rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania 
prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji, pełniąc funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego. Jego powołanie jest niezbędne w celu realizacji procesu rewitalizacji w 
oparciu o zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030, który 
został uchwalony przez Radę Miejską z końcem grudnia 2021 r. 

W ramach swojej działalności Komitet będzie wydawać opinie i doradzać we wszystkich 
najistotniejszych sprawach związanych z realizowanym na terenie Grodziska Mazowieckiego procesem 
rewitalizacji. W jego skład będą wchodzić przedstawiciele różnych grup interesariuszy, w tym 
mieszkańców. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji podlegają 
konsultacjom społecznym w celu zapewnienia jak najszerzej reprezentacji interesariuszy oraz zasad 
funkcjonowania dostosowanych do wszystkich zastosowanych grup. 

2. Opis  przebiegu i  form konsultacji 
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 485) zasady wyznaczania składu 
oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa, w drodze uchwały, rada gminy przed 
uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od 
dnia jego uchwalenia. Gminny Program Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030 
przyjęty został uchwałą nr 655/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030. 
W związku z tym zgodnie z zarządzeniem nr 7/2022 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 18 
stycznia 2022 r. opracowany został projekt regulaminu funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji oraz 
zasady powoływania członków.  

Konsultacje społeczne dotyczące projektu ww. uchwały trwały od 26.01.2022 r do 25.02.2022 r. 

Podobnie jak na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji i przyjmowania GPR o rozpoczęciu 
konsultacji społecznych oraz formach, w jakich były prowadzone, powiadomiono interesariuszy w 
zarządzeniu z wyprzedzeniem 7 dni przed planowanym rozpoczęciem biegu konsultacji społecznych. 
Formami konsultacji społecznych były: zbieranie uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej, w 
tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz 
formularza zamieszczonego na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
ankieta internetowa oraz warsztat z mieszkańcami.  

Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy i w BIP Grodziska 
Mazowieckiego.  

Zgłoszenia w formie papierowej  

W okresie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga na formularzu uwag w formie 
papierowej.  
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Ankieta internetowa  

Ankieta internetowa dostępna była pod adresem 
https://www.survio.com/survey/d/J5N0M6S2I6K8M5F9I  

W okresie udostępnienia ankiety żaden z mieszkańców nie odwiedził ani nie przekazał uwag.  

Warsztat dotyczący projektów rewitalizacji z mieszkańcami 

Na potrzeby konsultacji społecznych odbył się warsztat konsultacyjny z mieszkańcami za pomocą 
komunikatora Zoom Meeting. Spotkanie obyło się w dniu 25 luty 2022 r. o godz. 14.00-15.00. W 
spotkaniu wzięła udział 1 osoba.  

Podczas warsztatu zaprezentowano propozycję wyboru składu Komitetu Rewitalizacji i jego zadania. 
Omówiono również zakres projektów rewitalizacyjnych przyjętych do realizacji w GPR Grodziska 
Mazowieckiego. Zaprezentowano również stan realizacji i efekty wdrożenia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego uchwalonego w poprzedniej perspektywie finansowej w 2017 
roku. Wyjaśniono również na ile nowy Gminny Program Rewitalizacji stanowi kontynuację 
poprzednio obowiązującego Lokalnego Programu Rewitalizacji.  W toku dyskusji nie zgłoszono uwag 
do projektu uchwały Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie określenia zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

3. Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych 
Konsultacje odbyły się zgodnie z określonym w ustawie o rewitalizacji sposobem ich przeprowadzenia 
w formie papierowej i elektronicznej. W okresie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do 
projektu uchwały Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie określenia zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 


