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Wstęp
Cn:ina Kock vr,, procesie kontynuacji realizowan_vch na je.i terenie działań rewitalizac" jnych.

pod.ięła prace zm:'ęrzalącę do uchrvalenia Cimirrnego Progratnu Rewitalizacii rra lata 2023,
2030 (GPR). Zgodnie z aft. 7 ust. 3 ustalły o relr,italizacii (Dz. U. z 2021 t. paz,.4851 podjęto

rotł,niez prace zmierzające do określenia zasad \\,yznaczania składu or;rz zasad działania
Komitetu Relvitalizacji w Grninie Kock. Komitet Rervitalizacii będzie peŁrił funkcję
opiniodawczo-doradczą clia Burmistrza Miasta Kock w trakcie wdrazania Gnrinnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030. Zadaniem Komitetu będzie
reprezentowanie interęsów" wszystkich grup itrteresariuszy rervitalizacji r,v clziałaniaclr
podejmowan_vch przez Gminę Kock. w złviązku z przygotowanienr" przeprolł,adzeniętrr

i oceną działań rewitalizacyjnych.

Termin konsultacji
Konsuitac"je społeczne projektu uchwał,v w sprawie określania zasad wyznaczania składrr clraz

zasad działania Komitetrr Rervitalizac.ii przepror,ł,aclzono na podstar.ł,ie i lł, trybie określonyrrr
w Zarządzeniu nr 0050.1.332.2CI22 lJutmistrza N{iasta Kock z dnia 5 pazdziernika 2022 r.

Ogłoszenie rv te.i spralvie zanrieszczono na strotrie internetor,vej Urzędu NIiejskiego w Kocku
oraz, na stronie BlP Gmin;,- Kock z zachowaniem ternrinu 7 dni poprzedzających tenrrin
rozpoczęcia konsr-lltacji społc,cznl.ch. Termin konsultacji okr:eś]ono na okres od dnia
13 pażd,zietnlka ża22 rokrr do clnia 1 3 listopada 2022 roku,

Informacja o konsultaciach społecznych
Proiekt uclrrvał,v u. sprarł,ie okreś]ania zasad \\,vznaczania składu otaz zasad dzialania
Konritetrr Rer.ł,italizacil,zamleszczol1o w Biuletynie Infbrmacji Publiczne.j Gnrin.v Kock oraz
na stronie internetorł,ei urzeclu N4iejskiego. gdzie trdostępniono rł,sz_vstkie iirtbrrnacje
o korrsultacjach i stosolłne dokrrment,v. W ramach informolvatlia o konsultacjach r,vvrvieszone

były także plakaty infbrrnacl,jne lł, siedzibie Urzędu N4iejskiego lv Kocku olaz na słr4lach
clgłoszeniorł,,vch w rnieście Kock i na tablicaclr infomac.r,_jny,ch w sołectwach Gmin.v Kock.
Wszy,stkie clokrrmenty b.v'-ł.u- dostępne rórł,trież rł. r,versji papierow,ej do u,,giądti r.l sali
konferenc.vjłrej Urzętlu N4iejskiego rv Kocku. Infbrrnacja o konsultac.jaclr społeczrr,vch blła
zatenr dostępna rv rćlżnych fbrnraclr. starano się dotrzeć z inforrr'acją do możlirł.ie szerokiego
gfona interesariuszy.

Formy konsultacji
Konsuitacje społeczne u, spraltie określania zasad wyznaczania składtr otaz zasad d,ziŃania
Koniitetl"r Relvitalizacji w Gminie Kock odbywał.v się w ponizszych formach:

1) zbierania u\Ąiag rv sekretariacie Urzędu Miejsl<iego rv Kocklr $l postaci papierolvej

ltrb elektronicznej na adres kock€)kock.pl poprzeł, wypełnienie fornrularza
clostępnego w sekretariacie lub na stronie internetorł,ej wrł,lł.kock.pl;

2) spotkarria konsrrltacl,jilego \y dniu 25 października 2022 r, w sali konferenc5.jnej

lJrzędu Miejskiego rł. Kocku" rti, Jana Pawła li. 21-150 Kock o godz. 13.00;



3) zbierania uwag ustnvch, z mozliwościa ich przekazania pocl numel telefbnu (81)
85 91 004 lub 005 wewnętrzn,v 50. od poniedziałku do piątku łv godzinach 9.00 *
14.00.

Składanie uwag olaz zapoznanie się z projektem uchwał1,, i jego zńączntkami było zatęm
moźlilve w' bardzo róznorodnych formach (elektronicznych i tradycyjrrych)" Ponacito
wvdarzetria zaplanorł,ane zostały w godzinaclr dogodn;rch dla rtizn.vch grup mieszkańców.
Starano się także w procesie konsultacji poirrf'ormować zainteresowan.vclr interesariuszy o roli
i funkcii Komitetu Rewitalizacji, w procesie przygotowania, przeprorvaclzania i oceny działań
rewitalizacyjnyctr,

Przebieg ko nsultacj i społeczn__vch

}rla otwarte spotkanie konsultacljne z, udziałęm Burmisilza Miasta Krrck w clnir_r

25 październtka2}22 przyb,vło 18 osób.

Na rvstęPie omówiono zadania Korrritetu Rervitalizacji lv zakresie reprezentorł,ania iłrteresów
wszYstkich grrrp interesariuszy rewitalizacji w, działarriaclr podejmowanyclr przęz Grninę
Kock, w' związktl z przygotorł,aniem" przeprowadzeniem i oceną dzińań rewitalizacyjnyclr"
NastęPnie onróą'iono procedtiry zr,viązane z rvt-łanianiem. powoływanienr i pracą Komitetu
Rerł'italizac.|i. Potem odb_vła się d,vskusja. podczas której Burmistrz i ekspert oclpowiaclali rra
szczegółowe p3'tania. lJczestnicy konsultacji nie zgłosili zadnyclr uw-ag, które prow-aclziły-by
do nrodylikacji projektu uchrł,ały i jej zńącz,nikow. W ramaclr dyżurtr teletbnicznego
łv [lrzędzie Miejskim w Kocku nie odnotowano zadnego zgłoszenia. Rórłrriez lv rversji
PaPieror,ł'ej i elektrorricznej nie wpłynął do sekretariatu ur:zędu żadęn w.vpełniony fornrLtlarz
u\ł,ag.

Reasunruiąc. podczas całego procesu konsr-rltac.ii społecznych nie zgłoszono zadn3,clr uw-ag.
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Wnioski
Z przebiegu konsultacji wynika. ze nie jest potrzebna zmtana projektu uclrr,vały w- sprarł.ie

określania zasail wyznaczania składrł oraz zasad działanta Komitetu Rerł,italizacji,

Z upowaznienia Burmistrza Miasta Kock

W:Va,u 
Maciej Tracz

Zastępca Burmistrza Miasta Kack
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