Obwieszczenie NR GK.7313.5.4.2016
Burmistrza Frampola z dnia 02 grudnia 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy projektu uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Frampol obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 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)
zarządzam co następuje:

§1
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Frampol obszarów zdegradowanych i
obszarów rewitalizacji.
§2
Konsultacje przeprowadzane są celem poznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Frampol oraz dążeniu do spójności planowanych
działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami, w zakresie projektu dokumentu, o którym mowa w § 1.
§3
1. Formą konsultacji jest:
1) wypełnienie internetowego formularza ankiety na temat problemów Gminy, które mogą być skutecznie ograniczane przez realizacje działań
związanych z rewitalizacją,
2) spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 11.12.2016 r. o godzinie 1700, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Frampolu,
ul. Nowa 5, 23-440 Frampol
3) złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały, o którym mowa w § 1;
4) złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały, o którym mowa w § 1.
2. Opinie co do treści projektu uchwały w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: umframpol@frampol.pl, opinie co do treści
projektu uchwały w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Miejskiego we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol,
§4
1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii i wniesieniu uwag do treści projektu dokumentu wymienionego w § 1.
2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie wszystkich mieszkańców Gminy Frampol.
§5
1. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 09.12.2016 r. do 08.01.2017 r.
1) wypełnienie formularza ankiety i przesłanie na wskazany adres email będzie możliwe w dniach 09.12.2016 r. do 31.12.2016 r.
2) spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 11.12.2016 r. o godzinie 1700, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Frampolu,
ul. Nowa 5, 23-440 Frampol.
3) opinie co do treści projektu uchwały będzie można składać w terminie od rozpoczęcia konsultacji do dnia 8 stycznia 2017 r.
§6
Warunkiem wyrażenie opinii co do treści projektu uchwały w konsultacjach jest podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co
do treści konsultowanego dokumentu.
§7
Opinie i uwagi, o których mowa w § 6 lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury
legislacyjnej nad konsultowanym projektem, o którym mowa w § 1.
§8
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest
Sylwia Sokołowska - Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i rozwoju
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

