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.

z

I

i

i

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.

Zal4cznik Nr

1

do Zarzqdzenie Nr 362117
Burmistrza Moniek
z dnia 24 liPca 2017r'

Projekt
Uchwala Nr ,..1...117
Raily Miejskiej w Moikach

zdnia... ..,2017r.
w sprawie przyigcia zasad

wvznffii,:;Hi:

oraz zasad dzialania Komitetu

gminnym
8- marca 1990 r' o samorz4dzie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia
art' 6
1948; z 20.7'7r' poz' 730' poz' 935)'
6;;,'
poz.
M6,';;'
tJ.
2016rz
lDz.
2015t' o rewitalizacji
d"ta' 9 paldziemik
w zwiazku z art. 7 ust. I
r0B), Rada iur1";tm *rvronttach uchwala' co nastqpuje:

-ttr ;ftil'

i'

a

<bi.d)-iotlr-poz.

s1.

i zapewnienie partycypacji spolecmej
-Gmrryeeo
Majqc na celu realizacjq procesu rewitalizacji
Programu Rewitalizacji Gminy
w ramach prowadzonego pt;;;;;p'"**ani.a
skladu oraz zasadv
Moriki, Rada Miejska * il;6i;;;yj'"jt
'usudv-*w'u"zania
nt i' * 2' nr 3' nr 4 do niniejszej
;lirq":zrritti
dzialania Komitetu newitari#cjj lan iiq""
do po*ot*i" Komiteru Rewitalizacji
uchwaly oraz upowazni" ;'iltt*;'i;;niek
na przyj gtYch zasadach.

s2.
Moniek'
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi

$3.
Uchwala wchodziw irycie z dniem podjgcia'

Uzasadnienie

w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 puldziernika 2015r. (Dz. U. 2017r. poz. 1023)
zostaly okreslone zasady otaz tryb przygotowania, prowadzenia
i oceny rewitalizacji. Zgodnie
zustaw4 opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji nrejest
mo2liwe bez szerokiej
partycypacji spolecznej. obejmuje ona zgodnie z
ustaw4 przygotowanie, prowadzenie i oceng
rewitalizacji
spos6b
interesariuszy,
tym popruez
.zapewruajilcy aktywny
uczestnictwo w konsultacjach spolecznych oraz w pracach
Komitetu Rewitatizac;i. Komitet
Rewitalizacji stanowi forum wsp6lpracy i dialogu interesarius
zy z organami Miasta i Gminy
Moriki w sprawach dotyczqcyclrpriygotowania,-pro wadzeruai
ocen/rewi talizacjioraz pelni
funkcjg opiniodawczo
doradcza- n".r"irtrru. Zgodnte
art'.
ustawy konieczne
jest przygotowanie zasad wyznaczania skladu
or* ,i"ud, dzialania Komitetu Rewitalizacji,
kt6re s4 przyjmowane w drodze uchwaly Rady Miejsfi.

w

w

"ariit

'

z
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Zasady wyznaczaria skladu oraz zasady dzialaniaKomitetu
Rewitalizacji zostaty poddane
procedurze 30 - dniowych_konsultacjispolecznych,
zgodnie z art.6 ust.
ust. g, art.
ust' 3 Ustawy z dnia 9 puhdziemita iotir. o r"iatuiiri.ii.
rorrultacje trwaty od 1.0g.2017r.
do 3!.08.2017r. ibyly prowadzone przy wykorzystaniu
nastgpui4cych form:
lieranie uwag w postaci papierowej,
Zbierunie uwag w postaci elektronicznej poprzez pocztEelektroniczn4
b4dz formu larz on line,
3. Spotkania informacfne,
4. Zbieranieuwag ustnych.

i-

ll

1
2'

Powolanie Komitetu Rewitalizacji to wthny element
udzialu spolecznosci lokalnej
w pracach nad programem rewitali ray, a takze ni
etapie jego wdrazania i oceny.
Komitet Rewitalizacji jest jednym z..elgqen!6w
opracowywanego Gminnego programu
Rewitalizacji Gminy
kt6ry umozliwi GmiJ" i**
podmiotom w nim wskazanych
aplikowanie o srodki-Monki,
unijne na iealizacjg ,upt*o**y.i, przedsigwzigd rewitalizacyjnych
na obszarach zdegradowanych. Uczestnici*o
* romitecie ma charakter spoleczn y. zaudzial
w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysluguje
wynagrodzenie ani dieta.

Zalqcznik Nr

1

Nr .../.../17
RadY Miejskiej w Mofkach
zdnia ..,.,.2017r'
do UchwatY

Komitetu Rewitalizacji
zasadywyznaczania skladu otaz zastdy dzialania

1.

Rozdzial I. Postanowienia og6lne
forum wsp6lpracy i dialogu
Komitet Rewitalizacji rzwany dalej Komitetem) staiowi
,p.u*u'h dotycz4cych ptzygotowania'
organami Miasta fufooti
interesarius zy
i realizowanego Gminnego
prowadzenia i oceny-rew italizacjiw ramach opracowywanego
irogr*u Rewitaliiacji Gminy Monki do roku 2023' czy dlaBurmistrza Moniek'
opiniodawczo-dorad
Komitet Rewitalizacji;*
komitetu ott"stu si' w drodze uchwatv
Zasady wyznaczaru; iar;d" ruriay
Rady Miejskiej w Morikach.
interesariuszy rewrtalizacii'
w sklad Komitetu wchodzQ w szczeg6lnosci przedstawiciele 2015 roku orewitalizacji
wrozumieniu art.2 ust.2 ustawy ,"aniu'9 pn1dri"rnika
(Dz. U. z2}l7r.poz.l023),ti.:
t-!^:^:^1^ ,,;.,rrzmrmin, wieczysct
"riwitalizacji

*

z

２

*cjg
i

３

4.

d;i;;i"

oraz wlasciciele, uZytkownicy
mieszkancy oUrr*o
znajdujqcymi sig na tym
nieruchomosci i poamioty zuzFdzaJqce nieruchomoSciami
i towarzystwa
-i.rri*iowe, wsp6lnoty mieszkaniowe
obszarze, w tym

l)

Z;
3)

budownictwa sPoleczne go,
"pOmri.i*.
pkt l)'
mieszkancy gminy inni ni2 wymienieni w
podmioty prowadz4ce lub ,*ti"rr*a". pro*udrid

na

obszarze gminy dzialalnoS6

lub zanierzaiqce prowadzi.. na obszarze
o i:1fiffi,tfto*uarq"e
nieformalne'
* ty* otg*i zacje pozarz4dowe i

gminy dzialarno56

rypI

spoleczn4,

5) ednostki,*oir*J;terytoriainego i ich j ednostki organizacyjne,
j

6) organy wladzY Publicznej,
na obszatze
7) podmioty, i;; niz wymienione w pkt 6), realizujqce

rewitalizacji

uprawnienia Skarbu Pafstwa'

1.

Rewitalizacji
Rozdzial II. Zasady wza?lcz?lrlia skladu Komitetu
jest ptzez Burmistrza Moniek w drodze
Komitet Rewitalizacji i jego sktad powolywany

zaruqdzenia
a - r- ^r ---^rorarrri^iali i
2.WskladKomitetuRewitalizacjiwchodziodTdo2lprzedstawicieliinteresariuszy
procesu rewitalizacji, w tYm:
1) nie wigcej niZ ptzedstawicieli Urzqdu Miasta

'

2)

i

Monki i jednostek organizacyjnych

wskazan ych pruezBurmistrza Moniek;

助 ０

つ の

w Morikach wskazanych przez Radg
nie wigcej ruZ 2 przedstawicieli i"av'rr,ri.:skiej
Miejsk4 w Morikach;
obszar6w rewitalizacji;
nie wigcej nz Z przidstawicieli mieszkaric6w
nieruchomosci i podmiot6w
nie wigcej ntz 2 w\'xci"i"ti, uzytkownik6w wieczystych
ri-e ,ru obszarach rewitalizacji
zarzqdzajqcych nieruchomoSciami ,.uja"je"v*i
i towarzystrva budownictwa);
(sp6ldzielnie mieszkaniowe, wsp6lnoty mi.rrkurio*e
spozaobszar6w rewitalizacji;
nie wigcej niZ Z prziiitawicie1i mieszianc6w
na obszarze gniny
nie wigcej ni| 4 przedstawicieli podmiotow prowadzqcych

つ

gospodarcz4;
.
a--^-.^Lna obszatze
ntnozqtqc gmmy
nie wigcej rrtz 4*prrlartu*icieli. podmiot6w prowadzQcych
i grup nieformalnych'

dzialalnoS6

dzialalnoS6 spoleczn4, w tym orgamzacji

po'u'qdo*ych

3' czlonkowie Komitetu wskazani w ust. 2 pkt 3-7 wybierani s4 w trybie otwartego
4' Informacja o nabotze czlonk6w do Komitetu zostani e zarieszczona naboru.
na stronie
internetowej www.um-monki.pl i w Biuletynie Informacji publicznej.
w
informacji
zostan4 zawarte nastgpuj
elementy:

5'
6'

4ce
l) termin naboru nie kr6tszy
nizT dru;
spo16b i miejsce skladania formularzy zgloszeruowych;
?) wz6r formularza
3)

zgloszeniowego.
Kandydat na czlonka Komitetu
zlohy(, tylko jeden formularz zgloszeniowy i
tylko
jako przedstawiciel jednej kategorii
^oz"
podmiot6w wsliazanych w ust. 2
l_;
ot
Formularze zgloszenio*. ,ottur4 ocenione poa
*rgGarm formalnym i meryto ryczn*..
wz6r formularzy i karta oceny stanowi4c
nr 2, nr
+ ao niniejszej
Uchwaly.
W przypadku zgloszenia sig wigkszej ni, zakr_adana riczby
kandydat6w do Komitetu,
decydujqca bgdzie ocena meryloryczna formularzy,
kt6re pozytywnie przeszly oceng
formaln4.

j, *

i ,aai^ii

7.

8' w

przypadku kandydata

na czlonka Komitetu, o

kt6rJrm mowa

w

ust. 2
6-7 wymagane jest zgloszenie
reprezentuj4ca
podmiot
zgodnie
.przez
zformularuem zgloszeniowym stanowi4cym
3 do niniejszej Uchwaly.
9' czlonkiem Komitetu nie mo2e byd osobazal[czruknr
rtur*u prawomocnym wyrokiem sqdu
zaprzestgpstwo z winy umyslnej lub wobec
kt6rej orzeczonoprawomocnii srodek
utraty praw publi cznych.
10' Jednostk4 odpowiedzialn4zaprzeprowadzenie
naboru jest Burmistrz Moniek.
l1' w przlpadku,.ggy * danej kategorii podmioto*,
or.rlsronych w ust. 2 pkt 3-7 nie zglosi
sig 2aden kandydat, przeprowadza.sig nabor
*uj"ini ajqcy.w prrypuJt'., bezskutecznego
rozstrzygnigcia naboru uzupelniaj4cego, Bunnistrz
po*ot
Komitet skladaj4cy
sig z przedstawicieli po"rzg6l"y.r, poi.i"td,
il;;ch kandydaci zosrali zgloszeru.
procesu ,ubo* zostaje sporz[dzony protokot

pkt

;r;b;

kr-t

ii

z przeprowadzonego
I"to"lrf;oriczeniu
13' czlonkostwo w Komitecie ustaje w nastgpui4cych
przypadkach:
l) ustania stosunku.pracy zpo-a-iotu-i, f.ijr...p'rrl.nto:4_
dotyczv toprzedstawicieli
podmiot6w wymienionych w ust. 2 pkt l;
2) zakonczenia pelnienia frmkcji ; organach,
_ dotyczy
]<t61e reprezentuj4
to przedstawicieli podmiot6w wymienionyit
*
urt. z pkt2,plt:,pti1 ,pkt7;
3) zlozenia stosownej rezygnacji burmistrzowi, ileay izlonet
Komitetu Rewitalizacji
nie moze dtuzej pelni6 swojejfrrntc.li;
4) powtatzaiqcej sig nieobecnosci.cztonka w posiedzeniach
oraz braku aktywnej pracy
natzecz Komitetu, po uzyskaniu akceptacji co
najmniej Sl%pozostatych czlonk6w
"

14'

w

Komitetu.
przypadku zaistnienia okolicznoici okreslonych

w ust.

Smierci czlorka Komitetu, Burmistrz rrrori.[ po*oluje 13, a takze w przypadku
nowego czlonka Komitetu
w drodze naboru uzupelniaj4cego.
15' Kadencja Komitetu trwa-io -.ru.,, zakohczerua
procesu rewitalizacji tj. w okresie
od'20r7t' do 2023r' ostatnim etapln tego procesu jest
J-' opracowanie raportu zrealizacji
Gminnego programu Rewitalizacji C.i"y
Monki.

l'

Rozdzia.l r,,.- Zasady dziarania Komitetu
Rewitatizacji
Komitet uprawniony jest do wyruzania opinii
od";il.
projektow ewentualnych
zmian Gminnego programu Rlwitariza"ji, p-j"kt6* --:in.
akt6w planistycznych, prdektu
uchwaly o ustanowitty sq.tjalnej streS n.*it"iirucji

a tak2e po stgp6w w r ealizaiji pizeds i gwzi
ge

(esli,o.t*i"-.,stanowiona),

re*itaiira"yi nych.
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iStrz.Kollne pOSiedZe壷 a Komitetu
Pierwsze posiedze面 e Komietu ZWOluie B―
zwoluic PrzeWOdnicztty Komietu lub w Jego zaS"pstWie Zastopca PrzeWOdniczttego
Komitetu.

5。

Posiedzeniom Komitetu przeWOdniczy Przewod面
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spotkania do czasu.
8。

CZlCy Komitetu,a w razie jego

Wyb6r PrzewOdni(

iStrZ M°

ewodnicz4cego Komitetu nastoptte ZWykla

wlQkszo6cia glos6v
na posiedzeniu,prz

免PzemttcZoCy鰤

Wnego Spo6r6d cz10nk6w Komitetu obecnych
3/4 Skladu Komitetu.
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10.Przewodnicztty z
z wlasneJ inittatw lub na WnloSek
l)CO naimmeJ 4 czlonk6w Komitetu―

doPrzewodnicttFlwtm面

2)BllmiSttta M01

面ek。
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W壷 osek powlmen zaWlera6 przyCZyny ZW01ania Kolrnitetu i proponoWany porzldek
obrad。

11.PodStawoV● m spOSObem komllmkowania si9 CZ10nk6w KoIIlitetu bQda poSiedzenia,
CZne.
poctta elektro面 cLmi pollcze壷 a tlefO面
SCa
Oraz
tematu planowanego posicdzenia Komitetu
12.hfomtte na tし 11lat termmu,m無 ガ

wraz z dOkumentami, kt6re bOdO przedmiotenl obrad poWlnny by6 prZekazyWane
Zapl器
c量 0よOm Komitetu na 5面 膨
a
舞 渕
ゃ棚 意 鶴 ad pdedze面
l器
13。 Na poczotku kttdego posiedZenia Kom
POrZ゛ ek obrad jest Sporz゛ Zany l przedstaWlany przez PrzewOdniczttego Komitetu.
Na wll10Sek cz10nk6W Kolnltetu dO pOrzQdku obrad moga ZOSta6 dodane dOdatkOWe
kwestie do omOWlenla.
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14.WpracachKomitetuinogabraCudzia10SttI∫
rewitalizacii, prZedstawiciele r62nych :
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:

Komitet zaJmuJe stanowisko wObec temJ
wspolnic wypra∞ waneJ oplnii.
16。 W przypadku rozbie2nòCi StanowISk l
glosowania i przyJmowana iett ZWykll
co naJmmeJ 3/4 Skladu Komitetuo W prZyl

15。

dysponuic PrZewodnicz"y lub ieE
Przewodniczttego)。

盤∬T:肥 棚
ち
織 F鷺::配織

W przypadku, gdy Komitet zajmuje stanowisko w drodze glosowania, przedstawiciele
podmiot6w okreSlonych w rozdziale II ust. 2 pkt I nie bior4 udzialu -w glosowaniu,
jezeli dotyczy ono projekt6w dokument6w, kt6rych opracowanie jest zadaniern
Burmistrza Moniek.
l8.Z kazdego posiedzeria sporzqdzany jest protok6l, do kt6rego wpisuje sig wszystkie
ustalenia podjgte podczas posiedzenia Komitetu. Kazdorazo*o riorr4dzana.lesi lista
17.

obecnoSci.

19. Uczestnictwo

w Komitecie ma charakter spoleczny. Zaudzialw posiedzeniach i pracach

Komitetu nie przysluguje wynagrodzenie ani dieta.
20. Obstugg organiza:{ne i techniczn4 Komitetu zapewnia kom6rka organizacyjna
Urzgdu
Miejskiego w Mofkach, wskazanaprzez Burmistrza Moniek.
2l . Do zadah w zakresie obslugi or ganizacyjno-technicznej nale2y:
pnygotowanie oraz przekazanre czlonkom Komitetu material6w
projekt6w
dokument6w przeznaczonych do zaopiniowania przez Komitet;
2) informowanie czlonk6w Komitetu o zwolanych posiedzeniach;
3) sporz4dzanie protokol6w i list obecnoSci z posiedzeri;
4) archiwizacja dokumentacji zwqzanej z dziatarnosci4 Komitetu.

l)

i

ZalqcznikNr 2
do UchwalY Nr .../.../17
Rady Mieiskiej w Morf,kach

zdnia .,....2017r.
mieszkarflc6w
Formulaz zgloszeniowy na czlonka Komitetu Rewitalizacji dla
Gminny Program Rewitalizacii Gminy Mofiki

む撫 轟 面 議

ctwl

=tlmst饉

o6wiadczam' 2e:
Ja,nizejpodpisany(a)
1. Wyrazam ,g.de ;; ilJydowanie na czlonka Komitetu Rewitalizacjido cel6w rekrutacyjnych
Z. Wyrazam zgodg na przetwarr-;;;t-aury"t osobowych
stronie internetowej Urzgdu
przez lJrz4d Miejski w Morikach, w tym umieszczenie na
nazwiska i informacji
imienia'
mojego
Miejskiego oraz w BIP Urzgdu r"ri.:tti.g6 * Monkach

3.

o dotychczasowej dzialalno6ci'
umy6lnie'
Nie bylem(am) karany(a) za przestgpstwo popelnione

(miejscowo66, data)

fi*iE i nazwisko osoby wypelniaj4cej

formularz)

ZaleCZnik Nr 3
do Uchwaly Nr..。 /...ノ 17

Rady Mittskitt W Moikach

「
W灘

z dnia。

い
肌
:蹴
出
::脚
鷺I革li鵞椰 猟整墨
1掘欄
"".2017r.
h

e gminy dzialalnò̀gospOdarcη bldを SpOlecznl

Gminny Program Rewitalizocji Gminy Moirki.

w Komitecie
(uzasadnienie powinno

zawierac infornacje,
nt. posiadanej wiedzy
doiwiadczenia w zakresie

i

prowadzottych &iatan
rewitalizacyjnych
orcz przedsigwzigt
realizawonych na necz
spol e cz noi ci to kolnej,
a

take

w joko sposob kandydat
na czlonka Komitetu bg&ie

komunikowal i promowal
dz

i al an i a r ew it a I iz a cyj n e

w

irodowbku lokalnym)

POф iS OSobyupowa2niona dO skladania òwiadczen w imieniu pOdmiotu
O6wiadczenie osoby reprezentuj4cej podmiot:

wyrazam zgodg na kandydowanie na czlonka Komitetu Rewitalizacji
zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych io cel6w rekrutacyjnych
ptzez Urz4d Miejski w Morikach, w tym umieszcrenie na stronie
internetowe.l urzgdu
Miejskiego w Mofkach, oraz * Bry
Miejskiego w Morikach mojego imienia,
-Y.r.89"
nazwiska i informacji o dotychczasowej dzialalnodci.
Nie bylem(am) karany(a) za przestgpstwo
fopernione umyslnie.

1. Wyraizrn
2'

3'

(miejscowoSd, data)

(imig i nazwisko osoby vrypehriaj4cej formularz)

』
IIを

.-)

ZalaCZnik Nr 4
17
。
ノ
。
do UChWaly Nr...′ 。

Rady MittSki● W MOikach
z dnia...¨ 。2017re

Krrta

oceny formularzy zgloszeniowych

Monki
Gminny Program Rewitalizacii Gminy

C7お mdarz

zglos罵

:肥

客F

w ogloszeniu o naborze?

@rawnie

wypelnionY i zawiert wszYstkie

Czy formul arz zaw iera wymagane

邪

h

wyznaczania skladu Komitetu

℃zy kandydat spttia kyerium
niekaralnòci?̲̲̲̲̲̲̲

Ocenia■ ya,pekt

l promoCJl dzial

w srodowisku

Zalqcznik Nr 2
ilo Zarzqdzenie Nr 362117

Burmistrza Moniek
z dnia

24lipct20l7r.

Ogloszenie

Burmistrz Moniek
z dnia 24lipct20l7r.
w sprawie przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotycz4cych projektu uchwaly
w sprawie przyjQcia zasad wl/zrlaczania skladu o"ar rasad dzialania
Komitetu Rewitalizacji
Na podstawie art. 5a ust. I ustawy z drua 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz.U.z2016r.poz.446zp6in.zm.)orazart.6wzwipzkuzart.Tust.3ustawyzinia

9 pufidziernika 2015r. o rewitalizacji (Dz.lJ. z 20l7r.poz.

1023 z p6Ln. zm.), roipocznie
sig proces konsultacji spolecznych dotyczqcy projektu uchwaly w sprawie przyjgcia zasad
wyznaczariaskladuorazzasaddzialanraKomitetuRewitalizacji.

Konsultacje maj4 na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji
do zapis6w zarieszczonych w projekcie dokumentu Gminnego rrJgramu newitatizacji
Gminy Monki. Konsultacje przeprowadzone bgd4 w okresie oa aoi" L sierpnia z0l7;.
do dnia 30 sierpnia 2017r. w formie:

1. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elekhonicznel,
z wykoruystaniern formularza konsultacyjnego, stanowi4ce go-zilqczruk nr 3 do niniejszegl

Zaruydzenia, w terminie do dnia 30 sierpnia 2017r.;
2. zbieranie uwag ustnych od L sierpnia 2017r. do 30 sierpnia 2017r.

Miejskim wMofkach (pok6j
od poniedzialku do pi4tku;

nr ll3), ul.

Slowackiego

3. spotkania konsultacyjnego w dniu 8 sierpnia 2017r.,w

5; w

w

lJrzgdzie
godz. 7.30-15.30

godz.l3:00-15:00.

Material informacyjny oraz formularz konsultacyjny bgd4 dostgpne od dnia 24lipca20l7r.z
na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Mofkach (um-monki.pl);
2. w Biuletynie Informacji publicznej;
3. na tablicy ogloszeri wlJrzgdzie Miejskim 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 (elektroniczny formularz z$aszania
uwag)
(www. cyfrowademokracj a.pl). +

l.

Nie bgd4 rozpatrywane propozycje i opinie:

.
.
'
'

z

wptywu przed dniem 1 sierpnia 2017r. i po dniu 30 sierpnia 2017r.
niepodpisane czytelnie imieniern i nazwiskiem,
przeslane w innej formie niznaformularzu konsultacji ltb zapomoc4
ankiety
zawiqtkiem opinii zgloszonych ustnie w rJrzgdzieMiejskim.
dat4

ZalaCZnik Nr 3
do ZarZldZenie Nr 362/17

BurlmiStrza MOniek

zd」 a24 1ipca 2017r.

Formularz zglaszania uwag

Sudu

可
f:F艦 謡IX獣淵
轟
霊
瑞
」
麗
「
Cdem b

山 中 口

Ы面

ew電 ,"面

i pЮ

uchwaly w sprame prZyJOcia zasad wyZnaczania skladu ol
RewitalizacJl.

z

Wypelnione fomular2
elcrct薇

激
の monki.』

dbo量 oη6

llm―

ス

arw辟

認

棚

Ldres
poCZty elektroniczn●
『

盤碁
鰍霊》号 fC燎彗
1魂

0SObiSCie,b4&

ki'W gOdZinaCh pracy UrzQdu
w Mo量 ach Ook● llr H4),ul
ge
intemdoW4(
歯
肺
wypen6
r― gminv― monki)W nieprzek
話 :Lczn:腱 :i:1lacic̲DrOiCktu― 帥
30 sierpnia 2017r.
zlo2one w sekretariacie Urzgdu
Formularze Przeslane drogq korespondencyjn4 lub
5a, 19-100 Moriki' powinny byd
Miejskiego w Morikach (Pok6j nr fi+J, ,L Slowactiego
opalrzone czYtelnYn PodPisem.

formulana'
LIWAGA! Bardzo proszQ o czytelne wypelnienie ninieiszego
Informacj e o zglaszaiqcYm uwagi:

@/podmiot.
ua.initt

oSa.y nieruchomoSciami polo2onymi

Miesttaniec gmmy ZnaJduiaCy SttpOZa obsワ

Arem

Rodzaj interesariusza

(,,X" - mo2liwoS6 wielokrotnego
wyboru; 2,4'7 Proszi PodkreSliC
wlaSciw4 odPowiedz)

@ierzajqcY

Prowadzie
pozarz4dowe'
dzialalnoSd spolecznq (org arizacie
(a salnor4du

9.

Podmioty inne nD wymienione w pkt 8, realizujqce
na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu
panstwa

*

w prz5padku or ganizacji/ przedsi gbiorstwa/j ednostki

**nr telefonu zostanie wykorzystany
tylko w przlpadku koniecznosci wyjasnienia ewentualnych niejasnosci w
treSci
zgloszonej uwagi

1. Oryginalny

zapis w dokumencie

2. Numer strony
3.

Uzasadnienie uwagi

4.

Inne opinie i propozycje dotycz4ce przedmiotu konsultacji.

!

Wyrazam zgodg na przetwarzarrie przez lJrz1d Miejski w Mor{kach oraz
firmg Respublic
sp' z o'o' (wykonawc4 Qminnsgo Programu Rewitalizacji Gminy Moriki)
moich danych
osobowych zawartych w formularan, wyl4canie dla potrzeb opracowania
Gminnego programu
Rewitalizacji Gminy Morfiki, zgodnie zustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Przyjmujg do wiadomo6ci, 2e przysfuguje
poprawiania.

(miejscowoS6, data)

mi prawo dostgpu do tresci swoich danych i

ich

(imig i nazwisko osoby wypelniaj4cej formularz)

Uwaga!
Nie bgd4 rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
l) z dat4 wplywu po dniu 30 sierpnia iOtir.,- 2) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwjsl$e1 (dotyczy wylqcznie formularzy
przeslanych drog4
korespondencyj n4 lub- zlozonych w sekretariacie urzgau MLi
s{iego),
3) przeslane w innej formie, nilnaformularzu zgraszariaroiug.

lurmietr:a

