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│ Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 

1. Wprowadzenie 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji, który został opracowany przez Burmistrza Drezdenka 

w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, zostały 

przeprowadzone w trybie i na zasadach określonych w art. 6 tej ustawy z uwzględnieniem 

art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.  

Niniejsza informacja podsumowująca przebieg konsultacji została sporządzona stosownie 

do art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i obejmuje proces 

konsultacji społecznych prowadzonych przez Burmistrza Drezdenka w okresie od 2 lutego 

do 6 marca 2022 roku.  

2. Sposób ogłoszenia konsultacji  

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone przez Burmistrza Drezdenka zgodnie z art. 6 ust. 2 

ustawy w dniu 25 stycznia 2023 roku. Ogłoszenie w tej sprawie zostało opublikowane 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drezdenko1 oraz w witrynie internetowej Gminy 

Drezdenko poświęconej procesowi rewitalizacji2.  

Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka w sprawie konsultacji społecznych opublikowano ponadto 

w prasie o zasięgu lokalnym w Monitorze Urzędowym3 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego przy ulicy Warszawskiej 1.  

Przyjęte formy konsultacji społecznych objęły:  

 otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i przedsiębiorcami z możliwością 

składania uwag ustnie do protokołu, które odbyło się w dniu 16 lutego 2023 roku 

w godzinach od 18.00 do 19.30 w Klubie Seniora „Drzeń” przy Alei Piastów 1 

w Drezdenku, 

 debatę z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych oraz właścicieli 

i użytkowników wieczystych nieruchomości z możliwością składania uwag ustnie 

do protokołu, która odbyła się w dniu 17 lutego 2023 roku w godzinach 

od 17.00 do 18.30 w Klubie Seniora „Drzeń” przy Alei Piastów 1 w Drezdenku, 

 zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego zamieszczonego na stronie www.drezdenko.pl/rewitalizacja 

przesyłanego drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Drezdenku 

 
1 https://www.bip.drezdenko.pl/rewitalizacja  
2 https://www.drezdenko.pl/rewitalizacja 
3 Wydanie nr 25/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku 

http://www.drezdenko.pl/rewitalizacja
https://www.bip.drezdenko.pl/4823,ogloszenia
https://www.drezdenko.pl/4941,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-w-sprawie-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji
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przy ulicy Warszawskiej 1 lub dostarczanego osobiście w godzinach pracy urzędu 

lub przesyłanego na adres poczty elektronicznej um@drezdenko.pl w postaci 

wypełnionego formularza, 

 zbieranie uwag ustnych telefonicznie pod numerem telefonu 95 762 29 67 

lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w pokoju nr 10 w godzinach pracy 

urzędu. 

 

Fot. 1. Ogłoszenie o konsultacjach na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 

Plakaty informacyjne 

Prócz wymienionych powyżej sposobów formalnego upublicznienia ogłoszenia Burmistrza 

Drezdenka, przygotowano i rozmieszczono w obszarze rewitalizacji dodatkowe plakaty 

informacyjne dotyczące rozpoczynającego się procesu konsultacji społecznych. Plakaty 

zawierały w szczególności informacje o okresie trwania konsultacji i planowanych formach, 

jak również bezpośredni odnośnik kierujący do zamieszczonego projektu uchwały 

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Plakaty 

zostały przygotowane zgodnie z przyjętymi w toku prac nad programem zasadami 

identyfikacji wizualnej w celu utrzymania spójnej i wypracowanej formy komunikacji. 

mailto:um@drezdenko.pl
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Fot. 2. Plakat z zaproszeniem do udziału w konsultacjach społecznych 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych opublikowano ponadto w dniu 

13 lutego 2023 roku w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Drezdenku wraz 

z zaproszeniem na spotkanie oraz debatę odbywające się w dniu 16 oraz 17 lutego 2023 

roku. 

W okresie trwania konsultacji społecznych opublikowano ponadto artykuł w lokalnej 

gazecie samorządowej wydawanej pod tytułem „Gazeta Drezdenecka” dotyczący 

podlegającego konsultacjom projektu uchwały w kontekście przyjętego przez Radę Miejską 

w Drezdenku Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030. 

3. Otwarte spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami 

3.1. Miejsce i czas przeprowadzenia spotkania 

Otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i przedsiębiorcami z możliwością składania 

uwag ustnie do protokołu odbyło się w dniu 16 lutego 2023 roku w godzinach od 18.00 

do 19.30 w Klubie Seniora „Drzeń” przy Alei Piastów 1 w Drezdenku. Wybór lokalizacji był 

podyktowany jej dogodnym położeniem na terenie centrum miasta oraz w granicach 

obszaru rewitalizacji Gminy Drezdenko, czego celem było umożliwienie uczestnictwa jak 

największej liczbie interesariuszy z tego obszaru.  

Spotkanie stanowiło jedną z form konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Drezdenku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji odbywających się w okresie od 2 lutego do 6 marca 2023 roku. 

Prócz udostępnionych publicznie informacji o możliwości udziału w niniejszym spotkaniu 

Burmistrz Drezdenka skierowała pismem GN.062.1.2021 z dnia 26 stycznia 2023 roku 

zaproszenie do radnych Rady Miejskiej w Drezdenku oraz radnych Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Drezdenku i Miejskiej Rady Seniorów.  
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3.2. Przebieg spotkania 

Uczestników spotkania przywitała Burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska, która 

przypomniała sposób oraz chronologię prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy 

Drezdenko na lata 2022-2030 podkreślając, że został on przyjęty przez Radę Miejską 

w dniu 22 grudnia 2022 roku oraz został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji 

prowadzonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego, co umożliwia ubieganie się 

o wsparcie finansowe na realizację poszczególnych działań zaplanowanych w tym 

programie. Burmistrz zwróciła uwagę, że realizacja jego postanowień będzie stanowić 

wieloletni proces, w którym duże znaczenie będzie miało stałe zaangażowanie 

interesariuszy. W tym celu w Gminie Drezdenko powołany zostanie Komitet Rewitalizacji.  

Przedstawiciele Konsorcjum Projekty Miejskie, pełniący rolę prowadzących i moderatorów 

spotkania, przybliżyli uczestnikom rolę Komitetu Rewitalizacji, którego utworzenie wynika 

z art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Zgodnie z przyjętym 

założeniem Komitet pełnić będzie funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza, dlatego 

w projekcie uchwały wyraźnie podkreślono, że przedstawiciele tego organu nie powinni 

dominować w strukturze Komitetu Rewitalizacji, który ma charakter gremium społecznego. 

Uczestnikom przedstawiono pokrótce poszczególne grupy interesariuszy, które miałyby 

docelowo wejść w skład Komitetu. Przypomniano jednocześnie, że zgodnie z przepisami 

ustawy o rewitalizacji w tworzeniu zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

należy dążyć do wyłaniania interesariuszy przez ich przedstawicieli. Z tego względu dla 

części interesariuszy zaproponowano rekrutację w trybie otwartego naboru w oparciu 

o formularz rekrutacyjny, a także, w wybranych przypadkach, zawierającego listę poparcia 

odpowiednio pięciu mieszkańców lub dwóch przedsiębiorców. Przewidziano również, 

że ważną rolę w wyłanianiu członków Komitetu będą miały również Rada Miejska 

w Drezdenku, Miejska Rada Seniorów oraz Młodzieżowa Rada Miejska, które będą mogły 

rekomendować swoich przedstawicieli do udziału w pracach Komitetu. 

Fot. 3. Materiały oraz uczestnicy spotkania w dniu 16 lutego 2023 roku 
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W dalszej części przybliżono proponowane zasady prac Komitetu Rewitalizacji wraz 

z rekomendowaną częstotliwością spotkań, których minimalna częstotliwość określona 

została raz na kwartał. Zwrócono również uwagę, że przedstawiciele urzędu oraz jednostek 

organizacyjnych gminy, nawet jeśli nie będą członkami Komitetu, będą brali udział w jego 

pracach, jeśli będzie to podyktowane przedmiotem posiedzeń. Posiedzenia Komitetu wraz 

z ich planem przygotowywać ma w założeniu kierujące jego pracami Prezydium Komitetu 

składające się z Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących. 

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że przydatnym rozwiązaniem wspierającym prace 

Komitetu może być zaproszenie do udziału w jego pracach przedstawicieli ekspertów, 

w tym między innymi środowiska naukowego. Dyskutowano, że choć rozwiązanie to może 

być z pewnych względów bardzo przydatne, to utrudnieniem może być brak przedstawicieli 

takich środowisk na terenie gminy, co wiązałoby się z koniecznością ich każdorazowego 

dojazdu. W dyskusji przypominano, że w projekcie uchwały znalazły się zapisy wskazujące, 

że w zależności od przedmiotu prac Komitetu w jego pracach mogą brać wspierający 

członków eksperci zewnętrzni, przy czym w przypadku, gdyby takie rozwiązanie miało 

wiązać się z dodatkowymi kosztami, będzie to wymagało zgody Burmistrz Drezdenka 

odpowiadającej za realizację budżetu gminy. 

W ramach podsumowania spotkania przypomniano uczestnikom, że na stronie internetowej 

poświęconej procesowi rewitalizacji znajduje się poddawany konsultacjom projekt uchwały 

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Uczestników zachęcono zarówno do składania uwag w procesie konsultacji społecznych 

trwających do 6 marca 2023 roku, jak też do aktywnego uczestnictwa w pracach Komitetu 

Rewitalizacji poprzez zgłoszenie swojej kandydatury.  

W trakcie spotkania uwag do protokołu nie składano. 

4. Debata z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych 

4.1. Miejsce i czas przeprowadzenia spotkania 

Debata z przedstawicielami organizacji społecznych oraz właścicielami i użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości z możliwością składania uwag ustnie do protokołu odbyła się 

w dniu 17 lutego 2023 roku w godzinach od 17.00 do 18.30 w Klubie Seniora „Drzeń” przy 

Alei Piastów 1 w Drezdenku.  

Debata stanowiła jedną z form konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Drezdenku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji odbywających się w okresie od 2 lutego do 6 marca 2023 roku. 
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Prócz udostępnionych publicznie informacji o możliwości udziału w debacie Burmistrz 

Drezdenka skierowała pismem GN.062.1.2021 z dnia 26 stycznia 2023 roku zaproszenie 

do przedstawicieli organizacji społecznych działających na terenie gminy.   

Debata stanowiła jedną z wybranych form konsultacji społecznych Projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 odbywających się w okresie 

od 2 listopada do 2 grudnia 2022 roku. 

4.2. Przebieg debaty 

Uczestników przywitała Burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska, która przypomniała 

sposób oraz chronologię prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Drezdenko na 

lata 2022-2030 podkreślając, że został on przyjęty przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 

2022 roku oraz został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez 

Zarząd Województwa Lubuskiego, co umożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe na 

realizację poszczególnych działań zaplanowanych w tym programie. Burmistrz zwróciła 

uwagę, że realizacja jego postanowień będzie stanowić wieloletni proces, w którym duże 

znaczenie będzie miało stałe zaangażowanie interesariuszy. W tym celu w Gminie 

Drezdenko powołany zostanie Komitet Rewitalizacji.  

Przedstawiciele Konsorcjum Projekty Miejskie, pełniący rolę prowadzących i moderatorów 

spotkania, przybliżyli uczestnikom rolę Komitetu Rewitalizacji, którego utworzenie wynika 

z art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Zgodnie z przyjętym 

założeniem Komitet pełnić będzie funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza, dlatego 

w projekcie uchwały wyraźnie podkreślono, że przedstawiciele tego organu nie powinni 

dominować w strukturze Komitetu Rewitalizacji, który ma charakter gremium społecznego. 

Uczestnikom przedstawiono pokrótce poszczególne grupy interesariuszy, które miałyby 

docelowo wejść w skład Komitetu. Przypomniano jednocześnie, że zgodnie z przepisami 

ustawy o rewitalizacji w tworzeniu zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

należy dążyć do wyłaniania interesariuszy przez ich przedstawicieli. Z tego względu dla 

części interesariuszy zaproponowano rekrutację w trybie otwartego naboru w oparciu 

o formularz rekrutacyjny, a także, w wybranych przypadkach, zawierającego listę poparcia 

odpowiednio pięciu mieszkańców lub dwóch przedsiębiorców. Przewidziano również, 

że ważną rolę w wyłanianiu członków Komitetu będą miały również Rada Miejska 

w Drezdenku, Miejska Rada Seniorów oraz Młodzieżowa Rada Miejska, które będą mogły 

rekomendować swoich przedstawicieli do udziału w pracach Komitetu. 

Uczestnicy debaty wyrażali swoje zainteresowanie sposobem organizacji prac Komitetu 

Rewitalizacji w kontekście możliwości własnego zaangażowania. W odpowiedzi przybliżono 

proponowane zasady prac Komitetu Rewitalizacji wraz z rekomendowaną częstotliwością 
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spotkań, których minimalna częstotliwość określona została raz na kwartał. Wyjaśniano 

również, że przedmiotem takich spotkań może być dyskusja wokół realizowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zależności od ich etapu realizacji. Jak wskazywała 

Burmistrz Drezdenka dla części z planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

dokumentacja projektowa jest już gotowa, przez co nie wszystkie szczegóły będą 

dyskutowane na forum Komitetu, ale wiele z nich dopiero czeka na rozpoczęcie prac 

projektowych. Z tego względu będą one tworzyć szerokie pole do dyskusji, czego 

przykładem jest zagospodarowanie tak zwanego Parku Harcerza. Ponadto zwracano 

uwagę, że duże pole do współpracy tworzą projekty społeczne i kulturalne, które będą 

wymagały stworzenia atrakcyjnej oferty w gminnych instytucjach kultury. 

Zwrócono również uwagę, że przedstawiciele urzędu oraz jednostek organizacyjnych 

gminy, nawet jeśli nie będą członkami Komitetu, będą brali udział w jego pracach, jeśli 

będzie to podyktowane przedmiotem posiedzeń. Posiedzenia Komitetu wraz z ich planem 

przygotowywać ma w założeniu kierujące jego pracami Prezydium Komitetu składające się 

z Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących. 

W ramach spotkania omówiono również pokrótce budzące zainteresowanie przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne.  

W ramach podsumowania debaty przypomniano uczestnikom, że na stronie internetowej 

poświęconej procesowi rewitalizacji znajduje się poddawany konsultacjom projekt uchwały 

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Uczestników zachęcono zarówno do składania uwag w procesie konsultacji społecznych 

trwających do 6 marca 2023 roku, jak też do aktywnego uczestnictwa w pracach Komitetu 

Rewitalizacji poprzez zgłoszenie swojej kandydatury.  

W trakcie debaty uwag do protokołu nie składano. 

 

Fot. 4. Uczestnicy debaty odbywającej się w dniu 17 lutego 2023 roku 
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5. Zestawienie otrzymanych uwag wraz ze sposobem 

ich rozstrzygnięcia 

W okresie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści 

konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 
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