
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 

Wójta Gminy Medyka 

z dnia 23 lutego 2018r. 

 

w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu „Lokalny Program Rewitalizacji 

dla Gminy Medyka na lata 2017 -2023.  

Na podstawie art. 5a ust. 1 art.30  i ar.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LI/357/17 Rady Gminy Medyka  

z dnia 20 grudnia 2017  w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Medyka na lata 2017-2023. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1.  Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami ,dotyczących 

      projektu dokumentu: „ Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017-2023” 

      w okresie od dnia 7 marca 2018 do dnia 27 marca 2018 roku do godz.1500  

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy   

      Medyka na lata 2017- 2023” 

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu 

      „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy  Medyka na lata 2017- 2023” od wszystkich grup  

       interesariuszy w tym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności obszarów rewitalizacji,  

       przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych użytkowników. 

4.   Dokument opisuje kluczowe przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców 

       na wyznaczonych obszarach rewitalizacji. 

§ 2. 

Projekt dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017-2023” będący 

przedmiotem konsultacji stanowiący załącznik nr 1, jak i ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia , dostępne 

będą: 

-      w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Medyka   www.medyka.itl.pl/bip    w zakładce   

       „Lokalny Program Rewitalizacji” 

-      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Medyka w przypadku ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia   

       konsultacji 

-     w Urzędzie Gminy Medyka pokój nr 38 w przypadku projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

       w terminie od dnia 7 marca 2018 r do dnia 27 marca 2018 r do godz.1500 

 

§ 3. 

1. Konsultacje będą prowadzone w formie spotkań konsultacyjnych z interesariuszami 

rewitalizacji umożliwiającymi wyrażenia opinii ,propozycji i uwag oraz składanie ich do 

protokołu oraz w formie zbierania uwag, propozycji w formie papierowej i elektronicznej z 

wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia. 

2. Spotkanie otwarte z interesariuszami odbędzie się dnia 15 marca 2018 r w Sali Narad Urzędu 

Gminy w Medyce o godz.1300 

http://www.medyka.itl.pl/bip


3. Debata publiczna umożliwiająca dyskusję nad projektem obędzie się dnia 28 marca 2018 r 

 w Sali Narad Urzędu Gminy w Medyce 

4. Formularz konsultacyjny dostępny będzie: 

-     w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Medyka    

       www.medyka.itl.pl/bip    w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji” 

-     w Urzędzie Gminy Medyka pokój nr 38 

 

 Wypełnione formularze należy składać  

a. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Medyce, Medyka 288, 37-732 Medyka,  

b. bezpośrednio do Urzędu Gminy Medyka pokój nr 43 w godzinach pracy, tj. poniedziałek -  

       piątek 7:00 -15:00,                                                                           

c.   drogą elektroniczną na adres: medyka@medyka.itl.pl 

§ 4. 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: 

-     w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Medyka   www.medyka.itl.pl/bip  

       w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji” 

-   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Medyka  

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 


