ZARZ4DZENTE NR 314/17
BURMISTRZA MONIEK
z dnia 77 marca2017r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz4cych projektu uchwaly
Rady Miejskiej w Morikach w sprawiewyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Morfiki.
Napodstawie art.5aust. 1,ar1.30 ust. I i ust. 2pktl ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z p62n. zm.) oraz art. 6 w zwi4zku
z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia9 paldziemika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.tJ.22015r. poz. 1777
z po2n. zm.), zarzqdzam, co nastgpuje:
S 1. l. Zarz4dzam przeprowadzenie konsultacji spolecznych,zwanych dalej konsultacjami,
dotycz1cych projektu uchwaly Rady Miejskiej w Morikach w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Moriki, stanowi4cego zalqcznik nr 1
do niniejszego Zarz1dzenia, z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia9 pafldziemika 2015 r. o rewitalizacji, w okresie od dnia 25 marca 2017 r. do dnia
24 kwietnia20lTr.
2. Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
gminy Mofki.
3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczEcychwyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Morlki.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tresi stanowi zalqcznik
niniejszego Zarzqdzenia, bgdzie zamieszczone na stronie internetowej Urzgdu
Miejskiego w Morikach (www.um-monki.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, a taize
na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Morikach, w terminie od dnia
17 marca 2017 r.
$ 2. Ogloszenie

nr 2 do

$ 3. Konsultacje prowadzone bgd4 w formie:
zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, zwykorzystaniem
formularza konsultacyjnego, stanowiqcego zal4cznik nr 3 do niniejsz ego Zariqdzenia,
w terminie do dnia 24 kwietnia20lTr.
2) zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, zwykorzystaniem
ankiety konsultacyjnej, stanowiqcej zalqcznik nr 4 do niniejszego Zarzqdzenia, w terminie
do dnia 24 kwietnia20l7r.
3) zbieranie uwag ustnych od 25 marca 2017r. do 24 kwietnia 2017r. w tJrzgdzie Miejskim
w Morikach (pok6j nr ll3), ul. Slowackiego 5a, w godzinach 7.30-15.30 od poniediialku
do pi4tku.

l)

$ 4. Material informacyjny, dotycz1cy przedmiotu konsultacji bgdzie dostgpny w Urzgdzie
Miejskim w Morikach (pok6j nr 1 l3), ul. Slowackiego 5a, w godzinach pracy Uiigdu, na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Mofkach (www.um-monki.pl), w Biuletynie Informacji
Publicznej, orazna tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Morikaci.

i

$ 5. Zakres negocjowalny konsultacji,
obszaru rewitalizacji Gminy Monki.

dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego

$ 6. Zarz4dzenie podaje sig do wiadomoSci publicznej poprzez zamieszczenie na stronie

internetowej Urzgdu Miejskiego w Mofkach (www.um-monki.pl), w Biuletynie tnformacji
Publicznej, a takile przez wywieszenie na tablicy ogloszefr w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Morikach.

$7.Traci moc Zarz4dzenie Nr 311/17 Burmistrza Moniek z dnia 10 marca 2017r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczqcych projektu uchwaly
Rady Miejskiej w Morikach w sprawie v,ryznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Monki.
$8. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Zal4cznik Nr

I

do Zarz4dzenie Nr 314/17

Burmistrza Moniek
z

dnia 17 marca 2017r,

UCHWAI,A NR XXXU.../l7
RADY MIEJSKIEJ W MONKACH
z dnia

...2017r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy

Mofki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. z2016r.poz.446,poz. 1579,poz. 1947) oraz art.8 i art. ll ust. l-4 ustawy zdnia
9 pafldziemika2}l5 r. o rewitalizacji (Dz. U. 22015 po2.1777;z2016r.poz.1020,poz.1250),
Rada Miejska w Morikach uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Wyznacza sig obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Moriki, w granicach
okreSlonych w zal4czniku do niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig BurmistrzowiMoniek.

$ 3. Traci moc Uchwala Nr XXIX/203116 Rady Miejskiej w Morikach z dnia
29 gradnia 2017r. w sprawie wwnaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Mofki.
$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia
Urzgdowym Wojew6dztwa Podlaskiego.

w

Dzienniku

ZalaCZnik do Uchwaly Nr XXX11/."/17
Rady Mieiskiei W MO■ kach
z dnia.… 2017r.
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Uzasadnienie

W zwi4zku z ustaw4 z dnia9 paLdziernika 2015 r. o rewitalizacji, kt6ra okreSla zasady,
oraz tryb przygotowania, prowadzenia i ewaluacji program6w rewitalizacji, przygotowanie,
orazutrzymwvanie warunk6w do prowadzenia rewitalizacji,atakle jej prowadzenie w zakresie
wlaSciwoSci gminy, zostalo uznane za zadanie wlasne. W przypadku, gdy gmina zamierza
realizowai ilw zadania wlasne, niezbgdne jest wyznaczenie,w drodze uchwaly Rady Miejskiej
w Morikach obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji.
Zgodnie z art.8 w/w ustawy, w przypadku gdy gmina zamierza realizowai wlw zadanie
wlasne, rada gminy lvqlznacza w drodze uchwaly obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbgdne
dla opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Program bgdzie stanowil podstawowe
narzgdzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniaj4ce kompleksowoS6 dzialan, oraz Scist4
wsp6lprac9 ze spoleczno5ciE lokaln4.
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzono
szczeg6lowe badania i analizy, kt6re zebrano w diagnozie.
Zgodnie z treSci4 w/w ustawy do wniosku zalqczona zostaje diagnoza potwierdzaj4ca
spelnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przeslanek ich wyznaczenia.
W zwi4zku z powylszym podkreSlenia wymaga fakt, iz wlw warunek zostal spelniony
i obszar charakteryzujqcy sig cechami obszaru zdegradowanego lub obszaru rewitalizacji zostal
Wznaczonv na podstawie diagnozy iloSciowej, oraz badari spolecznych. Niniejsza diagnoza
stanowi zalqcznik do wniosku o Wznaczanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Na wskazanym obszarze wystgpuje koncentracja negatywnych zjawisk w sferze
spolecznej, gospodarczej, Srodowiskowej, technicznej , orazprzestrzenno-funkcjonalnej.
W zwi4zku, i2 podstawq procesu rewitalizacji jest czlowiek - jego problemy, potrzeby
i oczekiwania podstawq analizy byly wskazniki w sferze spolecznej. Na podstawie
przeprowadzonej analizy molna wskaza6, i2wyznaczony obszar charakteryzuje sig wylszym
bezrobociem, korzystaniem z pomocy spolecznej, orazprzemocy w rodzinie.
Dodatkowo na wskazanym obszarze wystgpuje Srednia mniejsza powierzchnia
budynk6w mieszkalnych, niedostatecznej jakoSci przestrzenie publiczne, przeznaczone
do spgdzania wolnego czasu, niedostateczna jakoSi obiekt6w infrastruktury spolecznej,
oraz degradacja w sferze Srodowiskowej.

Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzenie Nr 314/17

Burmistrza Moniek
z

dnia 17 marca 2017r.

Ogloszenie

Burmistrz Moniek
z dnia 17 marca 2017r.
w sprawie przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotyczqcych projektu uchwaly
Rady Miejskiej w Morikach w sprawiewyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Motiki.
Na podstawie art. 5a ust. l, art. 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
z art. ll ust. 3 ustawy z dnia9 pa1dziemika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.22015 poz.1777
z p62n. zm.) rozpocznie sig proces konsultacji spolecznych dotyczqcy wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Moriki.
Konsultacje maj4 na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji
odno6nie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Motiki.
Konsultacje przeprowadzone bEdq w okresie od dnia 25 marca 2017r, do dnia
24 kwietnia20l7r. w formie:

l.

Zbierania uwag, propozycji

i opinii w formie papierowej i

elektronicznej,

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, kt6ry bgdzie mozna dostarczy6:
I ) dro g4 elektroniczn4 (sekretariat@um-monki. pl),
2) drogq korespondencyjn4 (Urz4d Miejski w Morikach, ul. Slowackiego 5a, 19-100 Moriki),

3) bezpo5rednio do sekretariatu (pok6j nr 114) Urzgdu Miejskiego w Morikach,
ul. Slowackiego 5a, l9-100 Moriki,
4) za pomoc4 platformy cyfrowademokracja.pl (www.cyfrowademokracja.pl/konsultacjespoleczne/rewitalizacj

z

a-

emina-monki-konsultacj e-spoleczne).

2. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
vtykorzystaniem ankiety w formie papierowej i elektronicznej, kt6rE bgdzie mo2na

dostarczy6:
I

) drogq elektroniczn4 (sekretariat@um-monki.pl),

2) drog4 korespondencyjnq (Urz4d Miejski w Mofkach, ul. Slowackiego 5a, 19-100 Moriki),
3) bezpoSrednio do sekretariatu (pok6j nr I 14) Urzgdu Miejskiego w Mofkach,
ul. Slowackiego 5a, l9-100 Moriki,
4) za pomoc4 platformy cyfrowademokracja.pl (www.cyfrowademokracja.pllkonsultacjespoleczne/rewitalizacj

a-

smina-monki-ankieta-konsultacyj na).

3. Zbieranie uwag ustnych od 25 marca 2017r. do 24 kwietnia 2017r. w Urzgdzie
Miejskim w Mofkach (pok6j nr 113), ul. Slowackiego 5a, w godzinach 7.30-15.30
od poniedzialku do piqtku.

Material informacyjny, ankieta, formularz konsultacyjny bEda dostgpne

od dnia

25 marca 2017r.
l. na stronie intemetowej 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 pomoc4 platformy cyfrowademokracja.pl (www.cyfrowademokracja.pl/konsultacjespoleczne/rewitalizacj a- qmina-monki-konsultacj e- spoleczne) ;

(www.cyfrowademokracja.pllkonsultacje-spoleczne/rewitalizacja-emina-monki-ankietakonsultacyjna)
Nie bgd4 rozpatrywane propozycje i opinie:

o zdat4wplywu przed dniem 25 marca 2017r. i po dniu 24 kwietnia20l7r.,
. niepodpisane czytelnie imieniern i nazwiskian,
. przeslane w innej formie niLna formularzu konsultacji lub za pomoc4 ankiety
o zaryi4tkiem opinii zgloszonych ustnie w Urzgdzie Miejskim.

Zalqcznik Nr 3
do Zarzqdzenie Nr 314/17

Burmistrza Moniek
z dnia 17 marca 2017r.

Formularz zglaszania uwag
dotycz4cy projektu uchwaly Rady Miejskiej w Monkach w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moriki
Celem formularza jest zebranie uwag dotycz4cychwyznaczonego w projekcie uchwaly
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Monki.
Na podstawie art. 9 pkt I ustawy z dnia9 puldziemika 2015 r. o rewitalizacji obszar
gminy znajduj4cy sig w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
spolecznych, w szczeg6lnoSci bezrobocia, ub6stwa, przestgpczoSci, niskiego poziomu edukacji
lub kapitalu spolecznego, a takze niewystarczajqcego poziomu uczestnictwa w Zyciu
publicznym kulturalnym, mozna Wznaczyd jako obszar zdegradowany, w przypadku
wystgpowania na nim, co najmniej jednego z nastgpuj4cych negatywnych zjawisk:
gospodarczych, Srodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.
Na podstawie art. l0 ust I i 2 ustawy z dnia9 puldziemika 2015 r. o rewitalizacji obszar
obejmuj4cy caloSd lub czgS6 obszaru zdegradowanego, cechuj4cy sig szczeg6lnq koncentracj4
negatywnych zjawisk, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 1, na kt6ryan zuwag1 na istotne znaczenie
dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzii rewitalizacj g, Wznacza sig jako obszar

i

rewitalizacji.
Zgodnie z art. l0 pkt 2 ustawy z dnia 9 puldziemika 2015 r. o rewitalizacji obszar
rewitalizacji nie mo2e by6 wigkszy ni220%o powierzchni gminy. orazzamieszkaly przez wigcej
ni| 30%o liczby mieszkaric6w gminy.
Wypelnione formularze prosimy przeslad na adres poczty elektronicznej
(sekretariat@um-monki.pl) z dopiskiem ,,program rewitalizacji" albo zloLy,t, osobi5cie,
b4d2 korespondencyjnie w sekretariacie Urzgdu Miejskiego w Morikach (pok6j nr I l4),
ul. Slowackiego 5a, l9-100 Moriki, w godzinach pracy Urzgdu lub wypelnii drog4 intemetow4
(www.cyfrowademokracja.pllkonsultacje-spoleczne/rewitalizacja-Emina-monki-konsultacjespoleczna) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia20l7r.
Formularze przeslane drog4 korespondencyjn4 lub zlo2one w sekretariacie Urzgdu
Miejskiego w Morikach (pok6j nr 114), ul. Slowackiego 5a, 19-100 Mofki, powinny
byd opatrzone czytelnym podpisem.

UWAGA! Bardzo proszg o crytelne wypelnienie niniejszego formularza.
Informacje o zglaszaj1cym uwagi:
Imig i Nazwisko
Nazwa*
E¨ mail,tclcfon**

Adres zamieszkania/siedziby*

1

2.

3.

4.

Rodzaj interesariusza
(,,X" - mo2liwoSi wielokrotnego
wyboru; 21 4-7 proszg podkreSlii
wlaSciwq odpowiedZ)

5.

6.

7.
8.

9.

Mieszkaniec obszaru rewitalizaci i
WlaSciciel, uZytkownik wieczysty/podmiot
admini struj 4cy nieruchomoSciami
polo2onymi w obszarze rewitalizacii
Mieszkaniec gminy znajdujqcy
sig poza obszarem rewitalizacii
Podmiot prowadz4c y I zamierzaj1cy
prowadzii dzialalno6i gospodarcz4
na obszarze rewitalizacii
P odmi ot prowadz4c y I zamierzaj qcy
prowadzii dzialalnoSi gospodarcz4
na obszarze prniny
Podmiot prowadz4c y I zamierzajqcy
prowadzi6 dzialalnoSi spoleczn4
(organizacj e pozarz1dowe, grupy
nieformalne) na obszarze rewitalizacji
Jednostka organizacyjna/j ednostka
samorz4du terytorialnego
Organ wladzy publicznei
Podmioty inne ni2 wymienione w pkt 8,
realizujqce na obszarze rewitalizacj i
uprawnienia Skarbu Paristwa

*w przlpadku organizacj i/przedsigbiorstwa/j ednostki

**nr telefonu zostanie wykorzystany tylko w pr4gpadku koniecznoSci wyjaSnienia ewentualnych

niejasnoSci

w treSci zgloszonej uwagi

l.

Propozycje ewentualnych zmian obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Moriki
o wskazanie przeslanek, w tym m.in. danych statystycznych

wYaz z uzasadnieniem (prosimy

uzasadniaj4cych wprowadzenie zmian).

t'̀)ヽ 1

、ハ

i,1キ

1

,)、 :,

2. Propozycje ewentualnych zmian granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moriki
wraz z uzasadnieniem (prosimy o wskazanie przeslanek, w tym m.in. danych statystycznych
uzasadniaj 4cych wprowadzenie zmian).

3. Inne opinie i propozycje dotycz4ce przedmiotu konsultacji.

Wyra2am zgodg na przetwarzanie przez Urzqd Miejski w Morikach oraz firmg ResPublic sp. z o.o.
(wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Monki) moich danych osobowych zawartych
w formularzu, wyl1cmie dla potrzeb opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Moriki, zgodnie
z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Przyjmujg do wiadomoSci,2e przysluguje mi prawo do dostgpu do treSci swoich danych i ich poprawiania.

(imig i nazwisko osoby wypetniaj4cej formularz)

(MiejscowoSi, data)

Uwaga!
Nie bgdq rozpatrywane uwagi, opinie i proporycje:
z datq wptywu po dniu 24 kwietnia 2017r.,

l)

2) niepodpisane czytelnie imieniem

i

nazwiskiem (dotyczy wyl4cznie formularzy przeslanych drog4

korespondencyjnq lub zlohonych w sekretariacie Urzgdu Miejskiego),
3) przeslane w innej formie, niZ na formularzu zglaszania uwag.

Zalqcznik Nr 4
do Zarzqdzenie Nr 314/17

Burmistrza Moniek
z dnia 17 marca 2017r.

Ankieta konsultacyjna
dotyczqca projektu uchwaly Rady Miejskiej w Morfikach w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Motf,ki

Celem ankiety konsultacyjnej jest pozyskanie opinii na temat wyznaczonego
w projekcie uchwaly obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Monki.
Na podstawie art. 9 pkt I ustawy z dnia 9 pu1dziernika 2015 r. o rewitalizacji obszar
gminy znajduj4cy sig w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
spolecznych, w szczeg6lnoSci bezrobocia, ub6stwa, przestgpczoSci, niskiego poziomu edukacji
lub kapitalu spolecznego, a takhe niewystarczaj1cego poziomu uczestnictwa w 2yciu
publicznym i kulturalnym, mo2na Wznaczyi jako obszar zdegradowany, w przl,padku
wystgpowania na nim, co najmniej jednego z nastgpuj4cych negatywnych zjawisk:
gospodarczych, Srodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.
Na podstawie art. l0 ust I i 2 ustawy z dnia9 paLdziemika 201 5 r. o rewitalizacji obszar
obejmujqcy caloSi lub czESi obszaru zdegradowanego, cechujEcy sig szczeg6ln4 koncentracj4
negatywnych zjawisk, o kt6rych mowa w art. 9 ust. l, na kt6rym z uwagi na istotne znaczenie
dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzii rewitalizacj1, Wznacza sig jako obszar

rewitalizacji.

:

Wypelniqne ankiety prosimy przeslad na adres poczty elektronicznej (sekretariat@tmmonki.pl) z dopiskiem,,program rewitalizacji", albo zlolye w sekretariacie Urzgdu Miejskiego
w Morikach (pok6j nr ll4), ul. Slowackiego 5a, 19-100 Moriki, w godzinach pracy Urzgdu
lub wypelnid drog4 internetowq
(www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/rewitalizacja-gmina-monki-ankietakonsultacyjna) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia20lTr.
Ankiety przeslane drogq korespondencyjn4 lub zlo2one w sekretariacie Urzgdu
Miejskiego w Morikach (pok6j nr 114), ul. Slowackiego 5a, 19-100 Moriki, powinny
byi opatrzone czytelnym podpisem.

UWAGA! Bardzo proszQ o crytelne wypelnianie niniejszej ankiety.
1. Proszg o zaznaczenie znakiem ,,X" w tabeli Pani/Pana opinii na temat projektowanego
przebiegu granic obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Moriki
Zdecy dowanie sig zgadzam

Raczej sig zgadzam

Nie mam zdania
Raczej sig nie zgadzam
Zdecydowanie sig nie zgadzam

,

.
2. Proszg o zaznaczenie znakiem ,,X" w tabeli PanilPana opinii na temat projektowanego
przebiegu granic obszaru do rewitalizacji na terenie Gminy Monki
Zdecydowanie sig zgadzam
Raczej sigzgadzam

Nie mam zdania
Raczej sig nie zgadzam
Zdecydowanie sig nie zgadzam

Wyra2am zgodg na przetwarzanie przez Urz4d Miejski w Morikach oraz firmg ResPublic sp. z o.o.
(wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Moriki) moich danych osobowych zawartych w ankiecie,
wylqcznie dla potrzeb opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Moriki, zgodnie z ustawq z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922).
Przyjmujg do wiadomoSci, ze prrysluguje mi prawo do dostgpu do treSci swoich danych i ich poprawiania.

(MiejscowoSd, data)

(imig i nazwisko osoby wypelniajqcej ankietg)

