Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mof ki
Podsumowanie konsultacji spolecznych. Raport ze zbierania uwag ustnych.

Temat konsultacji spolecznych:
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015
t. poz. 4461oraz art. 11 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 9 paidziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2OfS r.
poz. L7771w procesie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Morlki odbyly siq konsultacje
spoleczne projektu uchwaly Rady Miejskiej w Mofkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji Gminy Mofki.
W ramach zapis6w ustawy na podstawie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 jako jednq z formq zbieranie uwag ustnych.

Przedmiot i cel konsultacji spolecznych:
Przedmiotem konsultacji byl projekt uchwaly Rady Miejskiej w Moikach w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego iobszaru rewitalizacji. Konsultacje mialy na celu przedstawienie interesariuszom
rewitalizacji ww. projektu uchwaly oraz zebranie opinii, propozycji, uwag odnosnie wyznaczenia na
terenie gminy Mohki obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji Do udzialu w konsultacjach zostali
zaproszeni wszyscy interesariusze.
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Spos6b zbierania uwag:

trwania konsultacii: 25 marca 2Ot7 r. do 24 kwietnia 2017 r.

Zbieranie uwag ustnych odbywalo siq w Urzqdzie Miejskim w Morikach (pok6j nr 113), ul. Slowackiego 5a,
w godzinach 7.30-15.30 od poniedzialku do pietku, w okresie od 25 marca 2OL7 r. do 24 kwietnia 2017 r.
V.

lnformowanie o konsultacjach spolecznych:

o

prowadzonych konsultacjach zostaly opublikowane w Biuletynie lnformacji
Publicznej, na stronie internetowej Urzqdu (um-monki.pl), na tablicy ogloszen oraz na portalu
CyfrowaDemokracja.pl.
Wszystkie niezbqdne informacje: projekt Diognozy, projekt uchwoly w sprowie wyznaczenio
obszaru zdegrodowonego oroz obszoru rewitolizocji Gminy Motiki, onkieto zgloszenio uwog, mopo
obszaru zdegrodowonego i rewitolizocji, Zarzqdzonie Burmistrzo oraz Ogloszenie Burmistrzo
zostaly byly dostepne w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie internetowej Urzqdu (ummonki.pl), w Urzqdzie Miejskim oraz na portalu Cyfrowa Demokracja.pl.
lnformacje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji i zbierania uwag ustnych zostaly
zamieszczone w ww. miejscach 17 marca 2OL7 r.(7 dni przed ich rozpoczeciem).
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Uwagi zgloszone ustnie:
Uwagi ustne w trakcie trwania konsultacji nie zostaly zgloszone. Jednak2e w wyniku uwag ustnych, kt6re
zostaly zgloszone przed okresem trwania konsultacji, kt6re miaty wplyw na jego ksztatt.
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Proszq o wlqczenie do obszaru rewitalizacji
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naleiy wylaczyi z obszaru rewitalizacji
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