Zal4cznik Nr 2
do Zarzqdzenie Nr 253/16

Burmistrza Moniek
z dnia 25 patdziernika 2016r.

Ogloszenie

Burmistrz Moniek
z dnia 25 paidziernika 2016r.

w sprawie przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotyczqcych projektu uchwaly
Rady Miejskiej w Morikach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Morflki.
Na podstawie art. 5a ust. 1, d. 30 ust. I i ust. 2 pkt I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z p62n. zm.) oraz art. 6 w zwi4zku
zart. ll ust. 3 ustawy zdnia9 puildziernika2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 22015 poz. 1777
z p62n. zm.) rozpocznie sig proces konsultacji spolecznych dotycz4cy wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Monki.
Konsultacje maj4 na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji
odnoSnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego obszaru rewitalizacji Gminy Moriki.
Konsultacje przeprowadzone bqdq
okresie od dnia
listopada 2016r. do dnia
2 grudnia 2016r. w formie:

i

w

3

l. Otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji, kt6re odbgdzie
22listopada 2016r. o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Urzgdu Miejskiego w Mofikach,
ul. Slowackiego 5a, l9-100 Monki.
sig

2. Zbierania uwag, propozycji

i opinii w

formie papierowej

i

elektronicznej,

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, kt6ry bgdzie moZna dostarczyi:
I

) drogq elektroniczn4 (um-monki.pl),

2\

drogq korespondencyjn4 (Urz4d Miejski w Morikach, ul. Slowackiego 5a, l9-100 Moriki),
3) bezpoSrednio do sekretariatu (pok6j nr I l4) Urzgdu Miejskiego w Morikach,
ul. Slowackiego 5a, l9-100 Mofki,
4) za pomocq platformy cyfrowademokracja.pl (www.cyfrowademokracja.pllkonsultacje-

spoleczne/rewitalizacj

z

a-

smina-monki-konsultacj e).

3. Zbierafia uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
wykorzystaniem ankiety w formie papierowej i elektronicznej, kt6rq bgdzie mo2na

dostarczyi:
I ) drogq elektroniczn4 (um-monki.pl),
2) drog4 korespondencyjn4 (Urzqd Miejski w Morikach, ul. Slowackiego 5a, 19-100 Moriki),
3) bezpoSrednio do sekretariatu (pok6j
I 14) Urzgdu Miejskiego
Mofkach,
ul. Slowackiego 5a, l9-100 Moriki,
4) za pomocq platformy cyfrowademokracja.pl (www.cyflowademokracja.pllkonsultacjespoleczne/rewitalizacj a- emina-monki-konsultacj e).

nr

w

Material informacyjny, ankieta, formularz konsultacyjny bEdq dostgpne
3listopada 2016r.:

od dnia

l. na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Morikach (um-monki.pl),

2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
3. w Urzgdzie Miejskim w Morikach (pok6j nr 113), ul. Slowackiego 5a, 19-100 Moriki,
w godzinach pracy Urzgdu,
4. za pomocq platformy cyfrowademokracja.pl (www.cyfrowademokracja.pllkonsultacjespoleczne/rewitalizacja-gmina-monki-konsultacje); (www.cyfrowademokracja.pl/konsultacjespoleczne/rewitalizacj a- gmina-monki-ankieta.)

Nie bgd4 rozpatrywane propozycje i opinie:
o z dat4 wplywu przed dniem 3 listopada 2016r. i po dniu 2 grudnia 2016 r.,
. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiern,
. przeslane w innej formie ni? na formularzu konsultacji (za wyj4tkiem propozycji i opinii
zgloszonych do protokolu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).
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