
URZĄD MIEJSKI
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Knyszyn, dnia 03.04.2017 r.

oBwIE§ZcZENm
Burmistrza Knysryna z dnia 3 kwietnia 2017r.

Napodstawieart.7ust.3iwmliązkuzart.6Ustawyzdnia9pńdziemika2015r.orewitalizacji(Dz.|J.z
2015 r. poz. 1777).

Burmistrz Knyszyna
zawiadamia o konsultacj ach społecznych pĘektu

Uchwaly Rady Miejskiej w Knysrylnie w sprawie okreśIenia zasad wznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zakłes konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasń
dzińania Komitetu Rewitalizacj i.
KonsultĄe społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 10.04.2017 r. do dnia 10.05.2017 r. w
naĘpujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicnrcj z wykorzystaniem formularza

konsultacyjnego. Wypehrione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@knysąm.pl wpisując w §rtule ,,Konsultacje

społeczne - proj eh uc hw ały Komitet Rew italiz acj i ".
b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39,I9-I20Knyszyn, z

dopiskiem: ,,Konsultacje społeczne-projeh uchwały Komitet Rewitalizacji".
c. bezpośrednio do pokoju nr 11 w Urzędzie Miejskim w Knysrynie w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie propoąrcji zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacj i, a także przedstawienie uwag, opinii i
propozycji. Szczegółołvy termin i miejsce podane zostanq co nĘmniej 7 dni lralendarzowych przed
planow anym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39,19-720
Knyszyn w pok. 1l w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czfielnie imieniem i nazwiskiem, ńożone w innej formie niżna formularan
konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wmaęz§nęgo powyżej terminu pozostaną bez
rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpattz.enia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Knys4lna.

Formularz konsultacyjny ora,z projekt ww. uchwaĘ wraz z zalącznikiem dostępne będą od dnia
10.04.2017 r.z

o w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Knyszynie, ul. Rynek 39, I9-Iż0 Knyszyn w pok. 11 w
godzinach pracy Urzędu;

o w wersji elektronicmej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Knyszyn www.knysąvn.pl (w
zakłńce Rewitalizacja) oraz na shonie podmiotowej gminy w BiuleĘnie Informacji Publicznej
(http://bip.um.knysryn.wrotapodlasia.pU w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gmirry
Knysryn).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji nienvłoczrrie po z,akończeniu niniejszych konsultacji
opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich
przeprowadzęnia oraz omówienie ich przebiegu, aw ptzlpadku formy o której mowa w pkt 1 - również
wsrystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenię na stronie podmiotowej grriny w Biuletynie
Informacji Publicznej (hĘ://bip.um.knysąm.wrotapodlasia.pU w zakładce Gminny Program Rewitalizacji
Miasta i GmĘ Knyszyn) informacji doĘczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych
końcry te konsultacje.
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