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ZARZĄDZENIE NR 68/17 

BURMISTRZA POLANOWA z dnia 11 lipca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 
2017-2023 

 Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIX/264/09 Rady Miejskiej w 

Polanowie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Polanów oraz Uchwały nr XXXVIII/304/14 

Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Polanów 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 zwany dalej projektem Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. 

2. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii 

mieszkańców Gminy Polanów w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

§ 2 

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 mają zasięg gminny i skierowane są do 

mieszkańców i innych interesariuszy procesu rewitalizacji. 

§ 3 

1. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie upublicznienia projektu Lokalnego 

Programu Rewitalizacji i zbierania pisemnych oraz przesłanych elektronicznie uwag 

mieszkańców. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Otwarte spotkania z mieszkańcami i innymi interesariuszami wraz z publiczną 

prezentacją projektu Lokalnego Programu rewitalizacji odbędą się zgodnie z 

poniższym harmonogramem: 

 

Miejscowość Data Godzina Miejsce spotkania 

Polanów Wtorek, 22 sierpnia 2017r.  17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Polanów 

Nacław Środa, 23 sierpnia 2017r. 17.00 Świetlica Wiejska w Nacławiu 

Rzeczyca Wielka Środa, 23 sierpnia 2017r. 19.00 Świetlica Wiejska w Rzeczycy Wielkiej 

Cetuń Czwartek, 24 sierpnia 2017r. 17.00 Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 

Chocimino Czwartek, 24 sierpnia 2017r. 19.00 Świetlica Wiejska w Chociminie 
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3. Informacja o konsultacjach wraz z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji i 

zaproszeniem do składania uwag poprzez wypełnienie ankiety na udostępnionym 

wzorze będzie upubliczniona: 

a) na oficjalnej stronie internetowej  Polanowa www.polanow.pl, w BIP, 

zakładka: konsultacje społeczne, 

b) poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie,  

c) wskazanie komórki organizacyjnej, w której można uzyskać dodatkowe 

informacje wraz z projektem dokumentu w wersji papierowej. 

§ 4 

1. Konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczną  się w dniu 28 

lipca 2017r. i potrwają do dnia 28 sierpnia 2017r. 

2. Ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 4 ustęp 1. 

3. Miejscem składania ankiet jest Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 

Polanów: 

a. Sekretariat, pokój nr 5 (forma papierowa ankiety), 

b. przesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-mail: rewitalizacja@polanow.eu 

(forma elektroniczna ankiety). 

4. Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który zostanie dołączony do 

skorygowanego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji i podany będzie do 

publicznej wiadomości w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 

procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go: 

a. na stronie internetowej www.polanow.pl, 

b. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, 

c. poprzez udostępnienie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie -  w 

Referacie Promocji Gminy i Pozyskania Funduszy, Pokój Nr 18.  

§ 5 

1. Odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji, jest spółka 

wykonująca Lokalny Program Rewitalizacji na zlecenie Gminy Polanów: Instytut 

Badawczy IPC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

2. Odpowiedzialną z ramienia Gminy Polanów z zakresu koordynacji działań 

informacyjnych i technicznych jest Monika Krasnosielska-Żak, tel. 94 348 07 60, e-

mail: m.zak@polanow.eu. 

§ 6 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Polanowa. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         /-/ Grzegorz Lipski 

         Burmistrz Polanowa 

Załącznik: Wzór ankiety konsultacyjnej 

http://www.polanow.pl/
mailto:rewitalizacja@polanow.eu
http://www.polanow.pl/

