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WPROWADZENIE
Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom
swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą
miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk,
propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną, w sposób bezpośredni lub pośredni skutki
proponowanych przez administrację działań. Przeprowadzone konsultacje społeczne
w znacznym stopniu zmniejszyły ryzyko, że stworzony dokument nie będzie uwzględniał
oczekiwań poszczególnych grup, do których jest adresowany.
Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze, przede wszystkim mieszkańcy, ale
także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony miały możliwość
zapoznania się z treścią konsultowanych dokumentów. Konsultacje nie ograniczą się jednak
tylko do przedstawienia dokumentu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat,
modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.
OSOBY/PODMIOTY UPRAW NIONE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZ NYCH
Do udziału w konsultacjach społecznych uprawione są następujące osoby/podmioty:









mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego,
mieszkańcy gminy,
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 realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

TERMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Burmistrz Koluszek obwieścił konsultacje 19.09.2017 r. Konsultacje trwały od 29 września do 28
października 2017 roku.
SPOSOBY UDOSTĘPNIENI A INFORM ACJI O PROWADZONYCH KONSULTACJAC H
Informacje o prowadzonych
udostępnione:

konsultacjach

społecznych

w

Gminie



na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach – koluszki.pl



w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

Urzędu

Miejskiego

w

Koluszki

zostały

Koluszkach

–

koluszki.samorzady.pl


w materiałach promocyjnych – na plakatach i ulotkach, które dystrybuowano na
terenie gminy.
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FORM A KONSULTACJI SP OŁECZNYCH

Zbieranie uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej
Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej było prowadzone od 29 września do 28
października 2017 roku z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach, na stronie internetowej
www.koluszki.pl w zakładce Rewitalizacja i w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego
w Koluszkach.
Wypełnione formularze uczestnicy mogli przekazać drogą elektroniczną na adres
opinie@koluszki.pl i wrzucając do urny w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11
Listopada 65. W trakcie trwania konsultacji społecznych nie złożono formularzy
konsultacyjnych.

Zbieranie uwag ustnych
Zbieranie uwag ustnych odbywało się przez cały czas trwania konsultacji. Uwagi przyjmowane
były w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach przez członków zespołu powołanego do
przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Uwagi przyjmowano od 29 września do 28 października 2017 roku w pokojach 202, 203, 209 i 222
w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65. Przez cały czas trwania konsultacji nie
wpłynęła żadna uwaga ustna.

Przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego otwartego z interesariuszami
rewitalizacji
Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 10 października 2017 roku o godz. 15:00
w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2. Jego celem było omówienie projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023. Żadna osoba nie pojawiła
się na spotkaniu.
PODSUMOWANIE
W trakcie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki
na lata 2016-2023 nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące jego zapisów.
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