
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 

Z DNIA 13 STYCZNIA 2017 r. 
 

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 17 ust. 2 pkt.3  ustawy z dnia                      

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

z Zarządzeniem nr 10/2017 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia 12.01.2017 r.               

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie 

określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza się, 

co następuje: 

 

§1 

Przedmiot, czas prowadzenia oraz cel konsultacji społecznych 

 

1. Przedmiotem konsultacji jest określenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji w myśl art. 7  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2015 roku poz. 1777)  

2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji                

z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r.                 

o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 roku poz. 1777) odbędzie się w okresie od 21.01.2017 r. do 

21.02.2017 r. 

3. Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do 

spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami, zbieranie uwag 

opinii i propozycji dotyczących określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji. 

 

§2 

Zasięg terytorialny 

 

1. Konsultacje społeczne prowadzone są na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem. 

2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich interesariuszy rewitalizacji 

określonych w art.2 ust.2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.              

z 2015 roku poz. 1777)  

 

§3 

Formy prowadzenia konsultacji społecznych 

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji prowadzone będą w następujących formach: 

1. Zbierania uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od  21 stycznia 

2017 r. do 21 lutego 2017 r. z wykorzystaniem formularza uwag 

udostępnionego: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Gródek nad Dunajcem (http://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/) oraz na portalu 

gminy Gródek nad Dunajcem www.gminagrodek.pl) oraz z wykorzystaniem serwisu 

ankietka.pl a także w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem  w pokoju numer 5 w dniach i 

http://www.gminagrodek.pl/


godzinach pracy urzędu. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: 

drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@gminagrodek.pl: drogą pocztową na 

adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54; do Urzędu 

Gminy Gródek nad Dunajcem  (Dziennik Podawczy lub pokój numer 5) w dniach i godzinach 

pracy urzędu. 

2. Badań sondażowych w formie ankiet, w terminie od 21 stycznia 2017 r. do              

21 lutego 2017 r. Ankieta dostępna będzie: na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Gródek nad Dunajcem (http://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/)  

oraz na portalu gminy Gródek nad Dunajcem www.gminagrodek.pl) oraz w Urzędzie Gminy 

Gródek nad Dunajcem  w pokoju numer 5 w dniach i godzinach pracy Urzędu.. Uzupełnione 

ankiety mogą być dostarczone: drogą elektroniczną na adres e-mail: 

rewitalizacja@gminagrodek.pl : drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 

33-318 Gródek nad Dunajcem 54; do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem (Dziennik Podawczy 

lub pokój numer 5) w dniach i godzinach pracy Urzędu  

 

§4 

 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag oznacza akceptację 

zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego 

prawa do przedstawienia swojego stanowiska. 

 

§5  

 

Z projektem uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji można się zapoznać w siedzibie Urzędy Gminy Gródek nad Dunajcem 

pokój 5 w dniach i godzinach pracy urzędu jak również na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Gródek nad Dunajcem, na portalu gminy (www.gminagrodek.pl)  

 

§6  

 

Obwieszczenie niniejsze poddaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  

Gminy Gródek nad Dunajcem i stronie internetowej gminy. 

 

 

/Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem/ 

 

 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz/ 
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