ZARZĄDZENIE Nr 125/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia14 lipca 2022 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia
27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Konina, uchwały Nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 485) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ogłaszam

przeprowadzenie

konsultacji

społecznych

dotyczących

projektu

uchwały

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta
Konina wraz z załącznikami.
§ 2.
Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
§ 3.
Konsultacje rozpoczną się 25.07.2022 r., a zakończą się 24.08.2022 r.
§ 4.
1. Zasięg terytorialny konsultacji, o których mowa w § 1 obejmuje obszar miasta Konina.
2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i środowiskowy i mogą w nich uczestniczyć:
a) dla konsultacji ogólnomiejskich – wszyscy mieszkańcy Konina,
b) dla konsultacji środowiskowych - interesariusze rewitalizacji w rozumieniu art. 2
ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
§ 5.
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 będą prowadzone w następujących formach:
a) zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:

•

formularza, stanowiącego załącznik nr 1, dostępnego na stronie
www.rewitalkonin.pl i www.konin.pl w formie pdf.

•

poczty elektronicznej rewitalizacja@konin.um.gov.pl lub
marcin.lugawiak@liderprojekt.pl

b) zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
•

Formularza zamieszczonego do pobrania ze strony www.rewitalkonin.pl
i www.konin.pl

•

Formularz będzie możliwy do pobrania od 25.07.2022 r.

•

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą
korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego
Konina ul. 3 Maja 21; 62-500 Konin lub drogą elektroniczną na adres:
rewitalizacja@konin.um.gov.pl

c) zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru
telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 63 240 12 81 lub 61 82
80 811 od 09:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku
d) spotkania zaplanowanego w dniu 18.08.2022 r. o godz. 16:00 w Centrum
Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin
§ 6.
Poinformowanie o wynikach konsultacji nastąpi poprzez ich ujęcie w raporcie, który
zostanie zamieszczony w terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie,
c) na stronie internetowej miasta Konina oraz stronie dedykowanej rewitalizacji –
www.rewitalkonin.pl i www.konin.pl
§ 7.
Poinformowanie mieszkańców i interesariuszy o zarządzonych konsultacjach nastąpi
poprzez opublikowanie niniejszego zarządzenia:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie,
c) na stronie internetowej miasta Konina oraz stronie dedykowanej rewitalizacji www.rewitalkonin.pl i www.konin.pl
§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju i Inwestycji.

§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

