
Zarządzenie nr 115/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 10 grudnia 2015
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekstjedn. Dz. U. 2015r. poz.
1515) oraz art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz. U.2015 poz. 1777)
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłasza na terenie gminy Bodzentyn konsultacje społeczne w
celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowywanego "Gminnego Programu Rewitalizacji
na lata 2015-2023"
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Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie miasta i gminy Bodzentyn zgodnie z
poniższymi wytycznymi:

I. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkmiców miasta i gminy Bodzentyn nt. obszarów
zdegradowanych, problemów tam występujących, rodzajów działań rewitalizacyjnych , które należy
podjąć aby wyprowadzić obszar zdegradowany ze stanu kryzysowego.

2. Konsultacje potrwają od 18 grudnia 20 15r. do OI lutego 2016r.

3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

a) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez nadsyłanie ich na adres tutejszego
Urzędu: bodzentyn@post.pl - w terminie do 18.01.20 16r.

b) wypełnienia ankiety stanowiącej Załącznik nr I do niniejszego Zarządzenia oraz przesłanie jej w
formie papierowej na adres tut. Urzędu bądź przesłanie w formie elektronicznej na adres tutejszego
Urzędu: bodzentyn@post.pl- w terminie do 18.01.20 16r.

c) otwartego spotkania dla:

- mieszkmiców, które odbędzie się w dniu 17.01.2016r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny I J

- przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych, które odbędzie się w dniu 12.01.20 16r. o godz. 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3

- organizacji społecznych i pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14.01.2016r. o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3

4. Udział w konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkmicy gminy Bodzentyn, podmioty
prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną na terenie gminy,
jednostki organizacyjne jst, inne organy władzy publicznej, podmioty realizujące na obszarze
rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

5. W terminie do 14 dni po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych na stronie internetowej
www.bodzentyn.pl zostanie przedstawiona informacja podsumowująca przebieg każdej z form
konsultacji.
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Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw pozyskiwania środków unijnych
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej UMiG Bodzentyn, na tablicy ogłoszeń UMiG Bodzentyn oraz na stronie
www.bodzentyn.pl

B ISTRZ

riusz Skiba
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