
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40/2016  

Wójta Gminy Kluczewsko 

z dnia 27 października 2016 roku 

 

  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) oraz w związku z 

przystąpieniem Gminy Kluczewsko do opracowania Programu Rewitalizacji dla gminy 

Kluczewsko na lata 2016-2013 zarządzam, co następuje: 

  

§ 1.  

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, 

dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Kluczewsko 

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla gminy Kluczewsko 

  

§ 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik Nr 1 

do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Pub1icznej Urzędu 

Gminy Kluczewsko, na stronie internetowej Urzędu oraz poprzez obwieszczenie na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Gminy Kluczewsko w terminie od dnia 2 listopada 2016 r.  

 

§ 3.  

1. Konsultacje prowadzone będą w formie:  

1) spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i 

propozycji do protokołu,  

2) zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej i e1ektronicznej z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłaszania uwag stanowiącego załącznik Nr 2  

do niniejszego zarządzenia, dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Kluczewsko, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biurze projektu, ul. Spółdzielcza 12,  

29-120 Kluczewsko, pokój numer 33  

 

§ 4. Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny na stronie 

internetowej Urzędu www.kluczewsko.pl w zakładce Rewitalizacja  oraz w biurze projektu, 

ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, pokój 33 w godzinach pracy Urzędu Gminy 

Kluczewsko. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kluczewsko.pl/


 

OGLOSZENIE 

 

Wójt Gminy Kluczewsko 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych 

dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko. 

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Kluczewsko. Konsultacje mają. na celu zebranie od interesariuszy opinii, propozycji i uwag 

odnośnie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko.  

Konsultacje przeprowadzone będą. w okresie od dnia 07 listopada 2016 r. do dnia 28 

listopada 2016 r. do godz. 12:00 w formie zbierania uwag lub propozycji w postaci 

papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza uwag do Programu Rewitalizacji, 

dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluczewsko pod adresem 

www.kluczewsko.pl w zakładce Rewitalizacja. oraz w Biurze projektu ul. Spółdzielcza 12, 

29-120 Kluczewsko, pokój numer 33 w godzinach pracy Urzędu.  

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji są w 

szczegó1nosci: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze; 

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki 

organizacyjne. 

http://www.kluczewsko.pl/

