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Zal4cznikNr

2

ilo Zarzqdzenie Nr 362fi7

Burmistrza Moniek
z dnia

24lipct20l7r.

Ogloszenie

Burmistrz Moniek
z dnia 24lipca20l7r.
w sprawie ptzeprowadzenie kons-ultacji spolecznych dotyczqcych projektu
uchwaly
w sprawie przyjgcia zasad wyznaczania skladu orurrr idzilalania
Komitetu Rewitatizacji
Na podstawie art. 5a ust. I ustawy z dria 8 marca 1990 r. o samorzgdzie

gminnym
T ust.3 ustawy z dnia
p6an. zm.), rozpocznie
sprawie przyjgcia zasad

(D'' Y' .22016r.po2.446 zp62n.zm.) otazart.6w zwi4zkuzart.
9 puadziemika 2015r- o rewitalizacji @2. lJ. z 2017r. poz. 1023 z

sig proces konsultacji spolecznych dotycz4cy projektu uchwaly
w znaczania skladu oraz zasad dzialaria Komitetu Rewitalizacj i.

w

Konsultacje maj4 na celu zebrarie od-interesariuszy rewitalizacji
uwag, opinii

i

propozycji

do zapis6w zartieszczonych w projekcie dokumentu Gminnego programu
Rewitalizacji
Gminy Moriki. Konsultacje przeprowadzone bgd4 w okresie oa aoi" 1
sierpnia 2017r.
do dnia 30 sierpnia 20l7r.w formie:

1' zbierania uwag' propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjliqo, stanowi4ce go-zal1cznik nr 3
do niniejszego

Zarzydzena, w terminie do dnia 30 sierpnia iOtlr.;
2' zbieranie uwag ustnych od 1 sierpnia, 2017r. do 30 sierpnia 2017r.

Miejskim wMorikach (pok6j
od poniedzialku do pi4tku;

3.

nr ll3), ul. Slowackiego 5;, w

spotkania konsultacyjnego w dniu g sierpnia

w

godz.

lJrzgdzie

7.30_15.30

20l7r.rw godz.l3:00_15:00.

Material informacyjny orzformularz konsultacyjny b9d4 dostgpne
od dnia 24lipca20l7r.:
na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Morikach
lum-monki.pl);
2. w Biuletynie Informacji publicznej;
3. na tablicy ogloszerl w urzgdzieMiejskim w Morikach;
4' w Urzgdzie Miejskim w Morikach (pok6j nr I l3), ul. Slowackiego 5a, 19-100 Moriki,
w godzinach pracy Urzgdu;
5' za pomoc4 platformy cyfrowademokracja.pl (elektroruczny formularz zglaszania
uwag)
(www. cyfrowademokracj a.pl).

l.

Nie bgd4 rozpatrywane propozycje i opinie:
z dat4wptywu przeddniem I sierpnia 2ol7r.i po dniu
30 sierpnia 2017r.
.' niepolpisane czytelnieimieniem inazwiskiem,
w innej formie nilnaformularzu konsultacji lub zapomoc4 ankiety
'o przeslane
za

vtyiiltkiem opinii zgroszonych ustnie w rJrzEdzieMiejskim.
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