
 

 

 

 
Zarządzenie Nr 0050/26/2017 

Wójta Gminy Bojszowy 
z dnia 12.04.2017 r. 

 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022 

 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 – 6, art. 8 ust. 1 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 
9 października 2015 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz uchwały nr IV/21/2015 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 9.02.2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Bojszowy 
 

 
zarządzam, co następuje 

 
§ 1 

 
W okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 23 maja 2017 r. przeprowadza się konsultacje społeczne 
dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022. 
 
 

§ 2 
 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą prowadzone zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w formie obwieszczeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w terminie 14 dni przed dniem ich przeprowadzenia. 
 
 

§ 3 
 
1. Przedmiotem konsultacji będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy 

na lata 2017-2022. 
2. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* opinii, propozycji 

i uwag odnośnie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022. 
3. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą 

nr XXIII/150/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy. 
 

 
§ 4 

 
Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

                                                 
* Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, są w 
szczególności:  

a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, 
b) użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 

w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 
c) wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 
d) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. a); 
e) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 
f) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje 

pozarządowe i grupy nieformalne; 
g) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
h) organy władzy publicznej; 
i) podmioty, inne niż wymienione w pkt. h, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 



 

 

a) zbieranie uwag w postaci papierowej poprzez udostępniony formularz uwag i złożenie 
go w Urzędzie Gminy w Bojszowach lub w postaci elektronicznej przez wypełnienie 
zamieszczonego na stronie internetowej www.bojszowy.pl oraz bip.bojszowy.pl formularza uwag 
i przesłanie go na adres poczty elektronicznej: wojt_bojszowy@pro.onet.pl; 

b) spotkania otwarte dla mieszkańców, umożliwiające wyrażenie opinii, propozycji i uwag, 
c) zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Gminy Bojszowy w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, 

Rozwoju i Promocji, pok. nr 8. 
 

§ 5 
 
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: 
a) z datą wpływu przed dniem 28 kwietnia 2017 r. oraz po 23 maja 2017 r.; 
b) w przypadku braku danych o zgłaszającym na formularzu zgłaszania uwag; 
c) przesłanych w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag (za wyjątkiem uwag ustnych bądź 

propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkań otwartych dla mieszkańców, bądź 
zgłaszanych w Urzędzie Gminy Bojszowy w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju 
i Promocji, pok. nr 8 w godzinach pracy). 

 
§ 6 

 
Wyniki konsultacji społecznych w ciągu 5 dni od daty ich zakończenia w formie raportu udostępnione 
zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojszowy, w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Bojszowy w Referacie Zamówień Publicznych, 
Umów, Rozwoju i Promocji, pok. nr 8. 
 

§ 7 
 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest komisja ds. przeprowadzenia 
konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-
2022 powołana Zarządzeniem Nr 0050/25./2017 Wójta Gminy Bojszowy z dn. 12.04.2017 r. 

 
 

§ 8 
 

Wykonanie zarządzenia zlecam koordynatorowi Zespołu ds. rewitalizacji. 
 
 

§ 9 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

http://www.bojszowy.pl/

