
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.11.2016 

WÓJTA GMINY DOBRA 

z dnia 23.06.2016 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego na terenie gminy Dobra 

  

Na podstawie art. 11 ust.3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), uchwały Nr LIII-426/14 Rady Gminy Dobra z dnia 7 listopada 2014 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Dobra zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego na 

terenie Gminy Dobra. 

2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1  ma na celu zebranie 

uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego na 

podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz 

uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, 

a także technicznej. 

§2 

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz 

obejmują swoim obszarem Gminę Dobra. 

§ 3 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Dobra, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Dobra, a także na tablicach ogłoszeń poszczególnych miejscowości należących do 

Gminy Dobra do dnia 13 lipca 2016 r.  

 

§ 4 

1. Konsultacje prowadzone będą w następujących formach: 

a) Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Dobra oraz Radnymi Gminy 

i Sołtysami poszczególnych miejscowości, 

b) Zbierania pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców, 



c)  Badanie ankietowe w formie papierowej i elektronicznej (ankieta dostępna na stronie 

Gminy Dobra pod adresem : http://gminadobra.pl/pl/1538/4748/gminny-program-

rewitalizacji-gminy.html).   

2. Projekty w/w uchwały dostępny będzie na stronie www.gminadobra.pl zakładka 

„Gminny Program Rewitalizacji”, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Dobra oraz w Zespole ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji. 

3. W przypadku formy konsultacji określonej w ust. 1 lit a, spotkanie odbędzie się w 

następującym terminie i miejscu:   19 lipca br., godz. 10.00 budynek Remizy OSP Dobra.  

§5 

1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 1 lipca 2016 roku i potrwają do 

1 sierpnia 2016 roku. 

2. Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który podany zostanie do publicznej 

wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag 

i opinii poprzez zamieszczenie go na stronie www.gminadobra.pl oraz poprzez 

udostępnienie w siedzibie Urzędu Gminy Dobra.  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                          

  

Wójt Gminy Dobra 

mgr Benedykt Węgrzyn  
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.1.2.11.2016 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Gmina Dobra przystąpiła do opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016 – 2020.    

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte  

spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 19 lipca 

2016 r (tj. wtorek) w budynku Remizy OSP Dobra, o godz. 

10.00. Na spotkaniu wyznaczone  zostaną obszary 

wymagające rewitalizacji w Gminie Dobra. 

 

 

 

              Wójt Gminy Dobra 

                         Benedykt Węgrzyn 

 


