Czemierniki, dn. 08.09.2017 r.
OŚ.0540.1.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY CZEMIERNIKI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PLANOWANYCH
KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CZEMIERNIKI NA LATA 2017-2023.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r.,
o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Czemierniki informuje
o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2023.
Konsultacje mają na celu zebranie, uwag, wniosków i opinii mieszkańców gminy, w
tym w szczególności interesariuszy obszaru rewitalizacji w sprawie projektu „Zmiany
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2023”.
Konsultacje skierowane są do wszystkich interesariuszy rewitalizacji określonych w
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz.
1023) i obejmują swoim zasięgiem obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Rady
Gminy Czemierniki nr XIX/116/2016 z dnia 06.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Czemierniki obszaru rewitalizacji.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w
terminie od 15.09.2017 do 16.09.2017r.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej w budynku Urzędu Gminy
w Czemiernikach ul. Zamkowa 9 w pok. nr 22. drogą elektroniczną na adres:
gmina@czemierniki.eu lub bezpośrednio do siedziby urzędu.
2. Zgłaszanie uwag ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu Gminy lub
telefonicznie pod nr 83 351-30-03 w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czemierniki.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji zostanie udostępniona w dniu
rozpoczęcia konsultacji na stronie: http://czemierniki.eu/.
Serdecznie zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych
oraz zgłaszania propozycji i uwag.
Nie przedstawienie w wyżej wyznaczonym terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację
zaproponowanych w projekcie rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z
przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja
podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich
przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z
odniesieniem się do nich.
Wójt Gminy Czemierniki
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