Zarządzenie Nr 39/17
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 2 maja 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do projektu dokumentu jakim jest
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024”

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz Uchwały Nr XXV/120/16
Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych zarządzam, co następuje:
§1
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne na każdym etapie opracowywania projektu
dokumentu jakim jest „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata
2017-2024” zwanego dalej LPR..
2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych opracowywanego LPR , o którym mowa w
pkt. 1 na każdym etapie tworzenia ma na celu wyrażenia opinii, złożenia uwag i
propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji.
§2
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 pkt 1 będą o zasięgu ogólno gminnym
skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Żychlin.
§3
Przedmiotowe konsultacje społeczne będą prowadzone w formie:
1.
Zbierania opinii w związku z diagnozą problemów społeczno-gospodarczych,
infrastrukturalnych
jakie dominują na obszarze zdegradowanym przeznaczonym do
rewitalizacji. Diagnozowanie odbywać się
za pośrednictwem ankiety stanowiącej
Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wypełnioną ankietę można pobrać ze strony
www.gminazychlin.pl a następnie odesłać elektronicznie na adres ue@gminazychlin.pl lub
złożyć osobiście w Referacie Gminne Centrum Promocji i Informacji. Konsultacje społeczne
prowadzone w tej formie będą odbywać się w okresie od 10.05.2017r. do 25.05.2017r.
2.
Zbierania projektów w zakresie projektów infrastrukturalnych czy społecznych, które
zespół ds. rewitalizacji uwzględni pracując na dalszym etapie tworzenia dokumentu. Projekty
należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej odsyłając Załącznik Nr 2 Fiszkę
projektową na adres ue@gminazychlin.pl lub złożyć osobiście w Referacie Gminne Centrum

Promocji i Informacji projektów społecznych do realizacji w okresie od 10.05.2017r. do
30.05.017r.

§4
Zbieranie pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców odbywać się będzie poprzez
upublicznienie informacji o konsultacjach społecznych wraz z wszystkimi potrzebnymi
dokumentami na stronie internetowej gminy www.gminazychlin.pl w zakładce „Konsultacje
Lokalnego Programu Rewitalizacji”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
oraz w referacie Gminnym Centrum Promocji i Informacji, w którym będzie można uzyskać
dodatkowe informacje wraz z pobraniem dokumentów w wersji papierowej.

§5
Wyniki poszczególnych form konsultacji Burmistrz Gminy Żychlin podaje do publicznej
wiadomości, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia formy konsultacji poprzez
umieszczenie na stronie internetowej www.gminazychlin.pl, Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń.

§6
Referatem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Gminne Centrum
Promocji i Informacji.
§7
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość mieszkańców biorących w nich udział.
§8
Nadzór nad realizacją Zarządzania powierza się Sekretarzowi Gminy Żychlin.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

