
O G Ł O S Z E N I E 
 

 

        WÓJT  GMINY  BOLESŁAW 

Ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady 

Gminy Bolesław w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji  

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji 

dotyczących projektu chwały Rady Gminy Bolesław w sprawie zasad wyznaczenia składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  

Konsultacje zostaną przeprowadzone w  dniach 2 grudnia 2016r. do 2 stycznia 2017 roku  

w następujących formach: 

1) zbieranie uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej i elektronicznej   

          z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. 

    

Formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w formie elektronicznej na stronach 

     internetowych Urzędu Gminy: www.gminaboleslaw.pl, na stronie BIP Gminy oraz 

w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu  w pokoju nr 7 i sekretariacie.  

Wypełnione formularze konsultacyjne będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu 

pok. Nr 7. Formularze można również przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd 

Gminy Bolesław, 32-329 Bolesław, ul. Główna 58 w terminie do dnia 2 stycznia 2017r., 

liczy się data wpływu do Urzędu . 

Formularze w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: 

boleslaw@gminaboleslaw.pl  w terminie do dnia 2 stycznia 2017r. do godz. 15
00

. 

2)   spotkania z interesariuszami  rewitalizacji.  

  Spotkanie odbędzie się w dniu  12 grudnia 2016r. o godzinie 15
00

 w Urzędzie Gminy 

Bolesław sala narad i będzie miało na celu omówienie propozycji zasad wyznaczenia 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i przeprowadzenie dyskusji w tej 

sprawie. 

3)   zbierania uwag ustnych do protokołu. 

      Zbierania uwag ustnych do protokołu  odbywać się będzie codziennie w dni robocze w  

      godzinach pracy Urzędu Gminy tj. w poniedziałek w godz. 8
00

-16
00

 od wtorku do piątku  

      w godzin od 7
00

 do 15
00

, pok. Nr 7. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem zostanie udostępniona do wglądu w 

Referacie Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego i Komunikacji Urzędu 

Gminy Bolesław pok. Nr 7 codziennie w godzinach pracy Urzędu oraz w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej oraz na stronie BIP Gminy Bolesław. 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje  złożone przed 2 grudnia  2016r. i po  

     dniu 2 stycznia 2017r. 
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