Gminny Program Rewitalizacji Gminy Moriki
Podsumowanie konsultacji spolecznych. Raport ze zbieranie uwag w postaci papierowej
lub elektronicznej.
Temat konsultacji spolecznych:

l.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016
r. poz.446l oraz art. 11 ust. 3 i art. 5 ustawy z dnia 9 paidziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.z 2015 r.
poz. 17771w procesie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Moiki odbyly siq konsultacje
spoleczne projektu uchwaly Rady Miejskiej w Mofkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji Gminy Modki.

Przedmiot i cel konsultacji spolecznych:
Przedmiotem konsultacji byl projekt uchwaly Rady Miejskiej w Mohkach w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje mialy na celu przedstawienie interesariuszom

rewitalizacji w/w projektu uchwaly, oraz zebranie opinii, propozycji, uwag odno6nie wyznaczenia
na terenie Gminy Motiki obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji Do udzialu w konsultacjach
zostali zaproszeni wszyscy interesariusze.
Czas

trwania konsultacii: 03.11 .20t6 - 02.12.2016

Spos6b zbierania uwag:

:V.

Uwagi i wnioski za pomocq formularz moina bylo zlo2yi drogq:

-

korespondencyjnq

na adres urzgdu lub na biuro podawcze, elektronicznq (na

portalu

cyfo rwademokracja. pl),

v.

mailowa (na adres mailowy sekretariat(aum-monki.pl).

lnformowanie o konsultaciach spolecznych:

lnformacje

o

prowadzonych konsultacjach zostaly opublikowane

w

Bluletynie lnformacji

Publicznei, na stronie internetowej Urzqdu (um-monki.pl), na tablicy ogloszei, oraz na portalu
CyfrowaDemokracja.pl.

Wszystkie niezbqdne informacje: projekt Diognozy, projekt uchwoly w sprowie wyznoczenio
obszaru zdegrodowonego oroz obszoru rewitalizocji Gminy Moriki, formulorz zgloszenio uwog,

mopo obszoru zdegrodowonego

i

rewitolizacji, zarzqdzonie Burmistrzo, oroz ogloszenie
Burmistrzo zostaty byly dostqpne w Biuletynie Informacji publicznej, na stronie internetowej
Urzqdu (um-monki.pl), w siedzibie Urzqdu Miejskiego, oraz na portalu CyfrowaDemokracja.pl.
lnformacje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji za pomocE formularza zostaly zamieszczone
w ww. miejscach 25 paidziernika 2OL6 r. l7 dni przed ich rozpoczqciem).
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Uwagi zgloszone w postaci papierowei lub elektronicznej:
Za pomocE formularzy, papierowych lub elektronicznych, nie wplynqly iadne uwagi, dotyczQce projektu

uchwaly Rady Miejsklej w Mofkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji Gminy Moriki.
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