WóJT cMlNY cZER[tIN
39-J04 Czcrmin I,t0
woj, podkaipao&ie

ZARZĄDZENIE Nr l4l20t7
wójta Gminy czermin
z dnia 08.03.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

doĘczących projektu Uchwłły Rady Gminy w Czerminie
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
gminy Czermin
Na podstawie ań. 5a ust' 1, art' 30 ust. l i ust' 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (lj. Dz. U. z 2016r.' poz. 446' 1579' 1948) olaz art' 11 ust. 3 w

związku z alt. 6 usta\ły z d a9 paż'dziemika 2015 r. o rewitalizacji (Dz'U. z20l5t.poŻ.
I'77'7, Dz.IJ. z 20|6 t. poz, 1020' 1250\ zarządzam, co następuje:

s1

I. Żarządzarn przeprowadzenie konsultacji społęcznych, zwanych dalej konsultacjami,
dotyczących Fojektu uchwĄ Rady Gminy w Czerminie w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czerrnin, stanowiącego załącznik nr l do
interesariuszarni
rewitalizacj i
nmleJszego
zatądzenia' z
w rozumieniu alt' 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 pździemika 2015 r. o rewitalizacj i,
w okresie od dnia 08 marca 2017 do dnia 08 kwietu\iazo11 t.
2. Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdęgradowanęgo i obszaru ręwitaliŻacji
gminy Czermin
3. celem konsultacji jest zebBnie uwag, opinii i propozycji doĘczących wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na teIenie grniny częrrnin
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Ogłoszenie w sprawie przeplowadzeńa konsultacji, którego treśćstanowi załącznik nr 2 do
fińejszego zaruądzenia, będzie zanieszczone na stonie int€metowej Urzędu Gminy Czermin
pod adresem http://www.czermin'p1 oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czermin w
terminie od dnia 08 m^rc 2017.
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Konsultacje prowadzone będą w fomie:
1) spotkania otwarteeo z interesariuszarni rewitalizacii. w formie wa6ztatów / zebrania
z mieszkańcami. umozliwiającymi omówienie i oceny propozycji wyznaczenia obszanr
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gnriny, a także wyrażenie uwag, opinii
2) i propozycji oraz składarrie ich do protokołu.
Spotkanie odbędzie się w Urzędźe Gminy Czermin w dniu |7 mar.^20l7 r,
o godz. 10:00
postaci papierowej
opinii
elektroniczrrej,
3) zbięrania uwaq. DroDozvcii
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
zarządŻenią w terminie do dnia 08 kwietnia 2017 r.
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Materiał infomacyjny dotyczący pzędmiotu konsultącji będŻie dostępny:
- w seketaxiaci€ Urzędu Gminy Czerrnin,
_ na stonie intemetowęj UEędu Gminy cŻermin pod adresem http://www.czermin'pl
- na tablicach ogłoszęń Urzędu Gminy Czermin.

1.

w

celu przeptowadzeria konsultacji,

ss
o których

mowa

ds. Konsultacji, zwany dalej Zespołęm, w składzie:

w s l,

powołuje Zespół

1) Przewodniczący: Sidur Sławomir

2) Członkowie: Czaja MałgoIzAtA
Kilian Magdalena
2' W przr7padku braku możliwościuczęstniczęnia w pracach Zespołu przewodniczącego lub
człoika zespot!' zastępują, ich wskazane przez nich osoby.

$ó
Zakes konsultacji dotyczy wyznaczen:la obszaru zdęgradowanęgo

i

obszaru rewitalizacji

gminy Czermin.
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Tryb pracy Zespołu, o którym mowa w $ 5 ust. 1, okręśla ręgularnin, stanowiący załącznik nr
4 do niniejszego zaruądznnia'

Ustalam wzór raportu

z
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konsultacji przeprowadzonych

z

interesariuszami ręwitalizacji,

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarz4dzenia

se

obsługę organizacyjno-administracyjną Zespofu zapewnia Wójt Gminy Czermin
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Wykonanie zarządzenia powierzam Wójtowi Gminy czermin
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Nadzór nad wykonaniem zanądzelia powierzam się Przewodniczącemu Zespofu

ds.

Konsultacji
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Ze;rządzefie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie:
- na stronie intemetowej Urzędu Gminy Czermin pod adresem hftp://wwwczermin.p1 na
tablicach ogloszeń Urzędu Gminy Czermin'
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ZatzĄzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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