
KoNsULTACJE sPoŁEczNE
sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gńiny cz€rmin na lata 2017-2023

zARzĄDzENIE Nr 2L/2oL7
WóJTA GMINY czERMIN
z dnia 09 maia 2O17r. r.

dotyczące przeprowadz€nia konsultacJi społecznych proiektu
,,Gminnego Programu Rewitalizacji cminy Czermin na lata 2017-2023,,

Wójt Gminy czermin zaprasza mieszkańców Gminy czermin do udziału W konsultacjach
społecznych, których przedmiotem jest projekt '.Gminnego Programu Rewitalizacii
Gminy Czermin na lata 2017-2O23".

Konsultacje społeczne zostają przeprowadzone zgodrrie z art. 5 ust' 1 ustawy o
rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz' U.2075, poz. 1777)

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wnioskóW i uwag dotyczących projektu
,,Gminnego Programu Rewitaljzacji Gminy cŻermin na lata 2017-2023" oraz
Wypracowanie kieaunkóW rozwoju Gminy czermin'

Konsultacje zostaną prz€prowadzone w
09.06.2017r' (30 dni) żgodni€ z ań.
prawnego.

terminie od dnia O9.O5. 2017 r. do dnia
6 ust. 5 wyżej wymienionego aktu

W konsultacjach mooa uczestniczvć oełńoletni mieszkańcV GminV cŻermin

o Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu plzez
mieszkańcóW opinii i uwag do projektu '.Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy cżermin na lata 2017-2023" na czytelnie Wypełnionym formularzu
konsultacji.

o opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą
rozpatrywane,

o Nieorzedstawienie opinii i uwao w terminie do 09.06.2O17r. oznacza rezvonacie
z orawa do ich Wvrażenia.

Projekt ,.cminnego Programu Rewitalizacii cminy Czermin na lata 2017-2023"
będący prżedmiotem konsultacii oraz formularz konsultacji dostępne będąl

1' Na stronie jnternetowej URZĘDU GI4INY CZERMIN pod adresem: WWw.bip.czermin'pl
W zakładce 09łoszenia, obwieszcŻenia ;

2. W siedzibie URZĘDU GMINY CZER|YIN

Konsultacie przeprowadzone zostana w formie!

1. spotkania otwańego z interesariuszami rewitalizacji, w formie Warsztatów
/zebrania z mieszkańcami, umożliwiającymi omówienie i ocenę propozycji
Gminnego Progrdmu Rewitalizacji Gminy czermin na lata 2017_2023, a także
Wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.
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2. spotkanie obędŻle się dn. 23.o5.2o!7l godz. 1o:oo w sali posiedzeń UrŻędu
Gminy w cŻerminie

3. Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci paplerowej ielektronjcznej, z
wykorŻystaniem folmularza konsultacyjnego, stanowjącego załącznik nr 1 do
niniejszego zarŻądzenia' w termlnie do 09 '06.2o77r'
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FORMULARZ
z mieszkańcami Gmjny czermin projektu
czelmin na lata 2oL7-2oŻ3"

załączf,ik
do zarządzenia Nr 27/2017

Wójta Gminy czermin
z dnia 09 .05 .2017 r .

KONSULTACJI

,,Gminnego Programu R€witalizacji Gńiny

I. Dłne wnośzącego uwagi/opinie

t
Imię i nazwisko

2.

3. E-mail/tęlęfon

II. Propozycje zEirn, uwrgi, opinie do projektu .

"Gminnego 
Progrsmu Rewitllizlcji Gminy Czcrmln tri lete 2017-2023'

l.

ob€cny zapis w plojekcie
dokumentu, do kt&ego odnosi

uwaga (stona' wi€rsŻ)

Uwagi do obecnego zapisdnowe brŻni€nie
zapi$'propozycja dodatkowych zapisów Uzasadnienie Żmian

2.

3.

Inn€ uwagi dotyczące dokumentu|

Mi€jsc€ i data wypełnienia folmularzr Imię i nazwisko osoby wyp€łniajłcej formularu

wyr.żam Żgodę na pn€tważanie danYch osobowych niezbędnych do op'aco9ania Gńińńe€o Pro€nmu Rewltal Ża.ji Gminy cŻermin
(4odńie r Ustawą z dńi.29.03'1997 roku o ochroniedanych osobowych; lek51jednolity: oż'U' Ż 2015 r', poŻ'2135 r pótń'zń)
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