
                                                                                                                      
 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 
w sprawie konsultacji społecznych dotycz�cych projektu Uchwały Rady Gminy Zaleszany w sprawie okre�lenia zasad 

powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  

 

Na podstawie art. 6 ust. 2-9 w zwi�zku z art. 6 ustawy z dnia 9 pa�dziernika 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 

1777 ze zm.) Wójt Gminy Zaleszany zaprasza do udziałuw konsultacjach społecznych dotycz�cych projektu Uchwały Rady Gminy 

Zaleszany w sprawie okre�lenia zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone b�d� w terminie od dnia 13.01.2017 r. do dnia 11.02.2017 r. w nast�puj�cych 

formach: 

4. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. 

Wypełnione czytelnie formularze b�dzie mo�na dostarczy�: 

• drog� elektroniczn� na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl, 

• drog� korespondencyjn� na adres: Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków, z dopiskiem 

„Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”, 

• drog� korespondencyjn� na adres: Urz�d Gminy Zaleszany ul. T. Ko�ciuszki 16, 37-415 Zaleszany, z dopiskiem 

„Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”, 

5. bezpo�rednio do sekretariatu Urz�d Gminy Zaleszany ul. T. Ko�ciuszki 16, 37-415 Zaleszany . 

6. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, dnia 09.02.2017 r. w OSP Obojna o godz. 16.00, umo�liwiaj�cego 

omówienie propozycji zasad powoływania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a tak�e przedstawienie uwag, 

opinii i propozycji.  

 Formularz konsultacyjny dost�pny b�dzie do 11.02.2017 r.: 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zaleszany, 

• w Urz�dzie Gminy Zaleszany ul. T. Ko�ciuszki 16, 37-415 Zaleszany w godzinach pracy Urz�du. 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zako�czeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie 

informacja podsumowuj�ca ich przebieg, zawieraj�ca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu 

i uwag wraz z odniesieniem si� do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

informacji, dotycz�cych wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych ko�czy te konsultacje. 

     


