LiI
ar
j

I-i

5A UWA
2'r

Fokoju

$tfff?fpfo-

pod s u m ow uj

a p rze p rowa dzo ne ko n s u ttacj e s poleczn e
rs'tfiSAku dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa
na lata 2017-2022
I

4c

Przeprowadzone zostaly konsr,rltacje spoleczne pro.jektu dokumentu Lokalny Program
Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszou,a na lato 2017-2022, kt6re mialy na celu zebranie od

interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotycz4cych zalohen Programu
Rewitalizacji.
Konsultacje odbyly sig w terminie od dnia 20.06.2018 r. do dnia 27.06.2018 r.
w nastgpuj4cych formach :
1. Zbierania uwag i wniosk6w w lbrmie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego. Wypelnione czytelnie fbrmularze mozna bylo dostarczy6:
a) drogq elektroniczn4 na adres e-mail: konsultacje@kolbuszowa.pl wpisuj4c w tytule
,, Konsultacje spoleczne - projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji" .
b) drog4 korespondencyjn4 na adres Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul.
Obroricow Pokoju 21 z dopiskiem: ,,Konsultacje spoleczne - projekt Lokalnego
Programu Rewitalizacj i" ",
c) bezpoSrednio do pokoju nr 20 w UrzEdzie Miejskim w Kolbuszowej w godzinach
pracy Urzgdu.

2.

3.

z

interesariuszami rewitalizacji, podczas kt6rego zostaly
om6wione najwaZniejsze elementy dokumentu, a takhe zapewniona byla moZliwo6i
zlohenia uwag i opinii do dokumentu, kt6re odbylo sig w dniu 25.06.2018 r. w Sali nr 1
Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowe.j" o godzinie I l. W spotkaniu wziglo udzial32 osoby.
Zbieranie uwag ustnych do prolokolu w budynkn Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej,
ul. Obroric6w Pokoju 21, w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzgdu.

Spotkania otwartego

Formularz zglaszania uwag oraz projekt dokumentu

pt.

,,Lokalny Program

Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022 ", dostgpne byty od 20.06.2018 r.:
w wersji papierowej w budynku Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroric6w
Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa, w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzgdu.

.
.

w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy

Kolbuszowa

(www.kolbuszowa.pl).

W trakcie konsultacji spoteczrych w wyznaczon)'n1 tcrminie wplyngly uwagi, zloZone
zostaly na fbrmularzu kor-rsultacyjnym. dlatego zostaly rozpalrzone oraz wprowadzono
odpowiednie zmiany w dokumencie. Organem wlaSciwym do ich rozpatrzenia byl Burmistrz
Kolbuszowej.

do

Rejestr zbrorczego zestawienia zgloszonych uwag i/lub wniosk6w wraz z rekomendacj4
ich caloSciowego bqdL czEsciowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie

wprowadzania, przedstawiony zostal w zal4czniku

1.

