
Raport z konsultacji społecznych dot. projektu
uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad

działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ

Nowy Targ, 01.07.2017 r.



Cel konsultacji

Celem  konsultacji  społecznych  było  poznanie  opinii  interesariuszy  procesu  rewitalizacji
Miasta  Nowy Targ  na  temat  projektu  uchwały  w  sprawie  zasad  wyznaczania  oraz  zasad
działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ. Konsultacje społeczne przeprowadzone
zostały na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U z 2017 r.,
poz. 1023 z dnia 26 maja 2017 r.).

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach

Uprawnieni do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy Miasta Nowy Targ
oraz  lokalni  liderzy,  jak  i  wszystkie  działające  na  terenie  Miasta  Nowy  Targ  oraz
zainteresowane  jego  rozwojem  podmioty  społeczno  –  gospodarcze,  w  tym  m.  in.
przedsiębiorcy,  przedstawiciele  lokalnych  organizacji  pozarządowych,  przedstawiciele
stowarzyszeń, przedstawiciele instytucji publicznych. 

Termin konsultacji

Konsultacje rozpoczęły się dnia 22.05.2017 r. i trwały do 23.06.2017 r. 

Forma i tryb konsultacji

Mając na celu uzyskanie opinii szerokiej grupy interesariuszy procesu rewitalizacji na temat
projektu ww. uchwały zastosowano następujące narzędzia opiniowania projektu uchwały:

1. ankieta dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem www.nowytarg.pl
2. zbieranie uwag ustnych w pok. 201 Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1
3. zbierania  uwag,  propozycji  i  opinii  w  postaci  papierowej  i  elektronicznej,

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wypełnione formularze można było dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres: sekretariat@um.nowytarg.pl
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy

Targ
- bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców pok. 001 tut. Urzędu.

W czasie  trwania  konsultacji  wpłynęło  6  ankiet.  Dodatkowo  po  wyznaczonym  terminie
wpłynęły jeszcze 4 ankiety. 

Tabela 1. Zestawienie ankiet.

L.p. Data wpływu Ocena składu Komitetu
Ocena sposobu

rekrutacji członków
Komitetu

Uwagi dot.
regulaminu
Komitetu

Ankiety złożone w terminie
1. 22.06.2017 Poprawny Poprawny brak
2. 22.06.2017 Poprawny Poprawny brak
3. 22.06.2017 Poprawny Poprawny brak
4. 22.06.2017 Poprawny Poprawny brak
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5. 23.06.2017 Poprawny Poprawny Istnieje potrzeba 
rewitalizacji 
budynków LO im. 
Seweryna 
Goszczyńskiego. 
Przywrócenie 
pierwotnego stanu.

6. 23.06.2017 Poprawny Poprawny Wymiana okien w 
budynku LO im. 
Goszczyńskiego.

Ankiety złożone po terminie
7. 30.06.2017 Poprawny Poprawny brak
8. 30.06.2017 Poprawny Brak wiedzy ja to się 

odbywało
brak

9. 30.06.2017 Poprawny Poprawny brak
10. 30.06.2017 Poprawny Poprawny brak

Źródło: Ankiety złożone bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców tut. Urzędu Miasta.

Podsumowanie konsultacji społecznych

W  terminie  od  22.05.2017  r.  do  23.06.2017  r.  przeprowadzono  konsultacje  społeczne
dotyczące  projektu  uchwały  w sprawie  zasad  wyznaczania  oraz  zasad działania  Komitetu
Rewitalizacji  Miasta  Nowy Targ.  W konsultacjach  wzięło  udział  10 osób,  które  wyraziły
swoje opinie za pomocą ankiet złożonych bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców tut.
Urzędu Miasta. 

Z  ankiet  wynika,  że  skład  Komitetu  określony  w projekcie  uchwały  w §  2  ust.  3  został
oceniony  pozytywnie  podobnie  jak  sposób  rekrutacji  członków  Komitetu  Rewitalizacji.
Wskazanym w ankietach zagadnieniem dotyczącym procesu rewitalizacji, którym powinien
zająć się Komitet  Rewitalizacji  było działanie na rzecz poprawy estetyki budynku LO im.
Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. 

Po  analizie  ankiet  złożonych  w  trakcie  konsultacji  społecznych  nie  zachodzi  potrzeba
wprowadzenia zmian do projektu uchwały. Nie wpłynęły żadne negatywne uwagi i opinie do
projektu uchwały w związku z czym dokument może zostać skierowany na sesję Rady Miasta
do uchwalenia. 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha


