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uf.Szczekocińska 18 ZARZĄDZENIE NR 6412017
42235 Lelów WÓJTA GMINY LELÓW

tel.343550121 Fax34350049
z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących
projektu Programu Rewitalizacji Gminy Lelów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz 2 pkt. 1 i 3 pkt. 1 uchwały Rady Gminy Lelów
Nr XIII/121/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. $1. z 2015r. poz. 5705)
Wójt Gminy Lelów zarządza:

1. 1. Przeprowadzić z własnej inicjatywy konsultacje społeczne proj ekm Programu
Rewitalizacji Gminy Lelów, zwanego dalej „Programem”.
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Lelów
w zakresie Programu.
4. Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Gminy Lelów.
5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie papierowej, elektronicznej, ustnej
oraz na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 20 czerwca 2017 o godz. 16.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Lelowie jako uwagi, wnioski i opinie o opracowanym projekcie
Programu. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
Ankiety dostępne będą w pokoju 67 Urzędu Gminy Lelów oraz na stronie internetowej
http://www.lelow.pl/artykuly/3 0.
6. Grupę docelową Programu stanowią mieszkańcy Gminy Lelów.
7. Wypełnione ankiety można składać do dnia 23.06.20 17 do godz. 14.00:

1) w Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;
2) przesłać na adres: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;
3) elektronicznie na adres e-mailowy: i .sokolinska(ilelow.il
4) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235

Lelów w pokoju 67.
8. Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport z konsultacji, który zostanie
podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Pubticznej na stronie http ://www.biplelow.pl/kategorie/konsultaciespoleczne
oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów.
9. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik zatrudniony
na stanowisku ds. funduszy i promocji, kontakt e-mail: j.sokolinska@lelow.pl,
tel. 34 355 0121 w. 135.
10. Niniejsze Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy
Lelów httm//www.lelow.pl/artykuly/30, zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie http://www.biplelow.pl/kateorie/konsultaciespoleczne,
na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów.
*2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

*3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Formularz konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Gminy Lelów

Uprzejmie prosimy o ocenę załączonego projektu Programu Rewitalizacji Gminy Lelów

do roku 2023 oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian wraz z argumentacją.

Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający

informacje o sposobie rozpatrzenia uwag.

Wypełnione formularze można przestać drogą elektroniczną na adres i.sokolinska@Ielow.nl; lub drogą

korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska iB. 42-235 Lelów. Można również dostarczyć

wypełniony formularz bezpośrednio do Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu do p. 67.

Uwagi i opinie można składać w terminie od 12.06.201 7 r. do 23.06.201 7 r.

1. Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat

przedstawionej propozycji projektu Programu Rewitalizacji Gmiy Lelów.
Wariant odpowiedzi: Proszę wstawić „X”

w odpowiednie pole

a pozytywna

b negatywna

c trudno powiedzieć

Uzasadnienie:

2.Proszę o zgłoszenie rekomendowanych zmian do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Lelów.

Część dokumentu, do

którego odnosi się uwaga

Lp.
- numer strony Treść uwagi Uzasadnienie uwagi

1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 toku o ochronie

danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.)

Informacja o Zgłaszającym;

imię i nazwisko I

nazwa organizacji

e-mail

telefon

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniona

Projekt realizowany przy wspólflnansowanlu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014.2020

Unia Europejska
Fundusz Spójnśd


