ZARZ4DZENTE NR 362n7
BURMISTRZA MONIEK
z dnia 24 lipca 2017r.
w sprawie pnzeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz4cych projektu uchwaly
w sprawie przyjgcia zasad lry.lznacz,ania skladu oraz tasad-dzilahnia
Komitetu Rewitalizacji
Na podstawie art. 5a ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym
(Dz' U' z20l6t.poz.446zp62n.zm.)orazart.6 w zwiqzkuzart.T
ust.3 ustawy zdnia
9 puadziemika 201 5r. o rewitaliz acji (Dz. tJ . z 2017r. poz. 1023),
zarz1ilzam, co nastgpuje:
1'

l'

zarzqdzam przeprowadlerue

S
konsultacji spolecznych, zwanych dalej
konsultacjami, dotycz4cych projektu uchwaly w sprawie przyjgcia
zaiad,'wyznaczania skladu
otaz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji, stanowi4cigo - ial4cznik
nr 1 do niniejszego
Zarz4dzenia, z interesariuszami rewitalizaqi w rozumieniu
art.- 2 ust. 2 ustawy
dnia
9 puadziernika 2015 r. o rewitalizacji, w okresie od dnia sierpnia
2017r. do dnia
30 sierpnia 2017r.
2' Ptzedmiotem kglsyltyjl jest projekt
.uchrvaty w sprawie przyjgcia zasad wyznaczaria
skladu oraz zasad dzialaniaKomitetu Rewitalizacji
3' celem konsultacji jest zebrani. uya8-,-opinii propozycj dotyczqcych projektu
uchwaly
w sprawie przyigciazasadwyznaczania Jmuau orizaiad aiiataruaKomitetu
Rewitalizacji.
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2' ogloszenie w
przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tres6 stano
wr zalqczruk
lPrawie
niniejszego Zwzqdzenia, bgdzie zartieszczone na stronie
internetowej Urzgdu
Miejskiego w Morikach (www'um-monki.p!), w Biuletynie
Informacji public znej, a takze
na tablicy ogloszeri w siedzibie urzgou Miejskiego * t tontuch,
w terminie od dnia
24lipca2017r.
$

nr 2 do

$ 3. Konsultacje prowadzone bgdq w formie:
1) zbierania uwag, propozycji
opinii
formie papierowej elektron icznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnlggt stanowi4ce go zalqczni[
nr a do niniejszego
Zarzqdzenia, w terminie do dnia 30 sierpnia 20t7r.;
2) zbieranie uwag ustnych od I sierpni zotl". ao jo sierpnia
2017r. w tJrzgdzieMiejskim

i

wMorikach (pok6j
do pi4tku;

w

i

i

nr [3), ul. Slowackiego 5a, *

godr.7.30-15.30 od poniedzialku

3) spotkania konsultacyjnego w dniu g sierpnia 2017r.,w godz.l3:00-15:00.
$ 4' Material informacyjny, dotycz4cy przedmiotu konsultacji
bgdzie dostgpny
w urzgdzie Miejskim w Morikach (pok6j'nr t i:;, ul. slowackiego
5a, w godzinach pracy
-w
Urzgdu, na stronie internetowej urledu trrtiejs[iego
Morikach (Ewu;grq-mqrkid),
-

w

Biuletynie Informacji

www. cyfrowad em okracj a.pl.

Publicznej

oJ* na portalu internetowym

$ 5' zarzqdzenie podaje sig do wiadomosci publicznej poprzez zarrieszczenie
na stronie
intemetowej Urzgdu Miejskiego w Morikach (***.om-*ontj.nl),
w Biuletynie Informacji
a takze przez wvwieszeni" r,u tuuticy
rdiui" u,,gJ,, Miejskiego w
iffjffiTj,

offir* *

$ 6. Zarz4dzenie

wchodziw Zycie zdniem podpisania.

