
                                                                       

 

 

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  
Pomoc Techniczna 2014–2020” 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 

 

ZAPROSZENIE 

konsultacje projektu  

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina 

2016-2022 

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy 

Solina zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału  

w konsultacjach projektu   

„Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina 2016-2022” 

Termin konsultacji: od 29.04.2017 r. do 29.05.2017 r. do godz. 15:30. 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: 

• mieszkańcy gminy Solina 

• 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 samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

• organy władzy publicznej; 

• inne podmioty.  

Forma konsultacji: 

 wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Urzędu 

Gminy  Solina w terminie do dnia do  29.05.2017 roku do godz. 15:30; 

 wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-

mail: k.onyszko@esolina.p w terminie do dnia 29.5.2017 roku do godz. 15:30; 

 udział w warsztatach, które odbędą się w dniu 23.05.2017 r. godz.14:00  w Urzędzie Gminy,  

ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk (Sala Narad, I piętro) 

mailto:k.onyszko@esolina.p
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 dyskusja; 

 przeprowadzenia badań ankietowych wśród uczestników warsztatów.  

 Materiały:  

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina 2016-

2022 

2. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina 2016-2022 

3. Formularz zgłaszania uwag 

Wymienione dokumenty dostępne będą do pobrania na stronie Urzędu Gminy Solina  oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej  od dnia 05.05.2017 r.  

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.  

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po 

zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Solina oraz na tablicy 

ogłoszeń. 

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację projektu 

Programu Rewitalizacji Gminy Solina na lata 2016-2022 bądź rezygnację z przysługującego 

prawa do przedstawienia swojego stanowiska. 

 

Wójt Gminy  

    Adam Piątkowski 

 

 

 


