
                     Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy 

Biskupice w sprawie zmiany  uchwały Nr XLIII/300/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 

sierpnia 2017 r.  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz 

                             zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

 

 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie zmiany  

uchwały Nr XLIII/300/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpnia 2017 r.  w sprawie 

określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

 

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli intersariusze rewitalizacji  

Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 8 września 2017 r. do  8 października 

2017 roku. 

Konsultacje przeprowadzono  w formie  zbierania  uwag i wniosków w formie papierowej 

oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, można było  go 

dostarczyć : 

a) drogą elektroniczną na adres e-mail:  ug@biskupice.pl wpisując w tytule „Konsultacje 

społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”, 

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 z 

dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”, 

c) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Biskupice w pok. Nr 4 w godzinach pracy 

Urzędu,    

d) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które miało miejsce w dniu  

5 października 2017 r.  o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy, Tomaszkowice 455.  

Informacje o konsultacjach  zamieszczono zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji: 

- na stronie www.biskupice.pl w zakładce  „Gminny Program Rewitalizacji”   oraz w 
 
sposób 

zwyczajowo przyjęty w  formie   obwieszczenia na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu. 

. 

Załączono  również załączniki, tj. projekt  uchwały wraz z  deklaracją stanowiącą załącznik nr 

1 do regulaminu Komitetu Rewitalizacji jak również   formularz  zgłaszania uwag . 

 

 Na stronie internetowej urzędu gminy została również zamieszczona informacja Wójta 

Gminy o terminie i miejscu  spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji , którego 

tematem było omówienie projektu uchwały, który poddano konsultacjom.  

Podczas trwania konsultacji projektu uchwały na dziennik podawczy Urzędu   nie  złożono 

żadnych ankiet   dot.  uwag bądź wniosków do   projektu uchwały.  

mailto:ug@biskupice.pl
http://www.biskupice.pl/


W czasie otwartego  spotkania , które miało miejsce w dniu 5 października 2017 r. obecna 

była jedna osoba - radny Gminy Biskupice a zarazem  mieszkaniec wsi Jawczyce .                  

W formie pisemnej zostały przedstawione   propozycje zmian  w regulaminie Komitetu 

Rewitalizacji, stanowiącym załącznik do uchwały  Nr XLIII/300/17 Rady Gminy Biskupice z 

dnia 10 sierpnia 2017 r.  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji.  

 

Tomaszkowice, 11.10.2017 r.  

 

 

Raport sporządziła  

Aleksandra Kłapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


