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Wójt Gminy Strawczyn w dniu 17.7I.żOL6 r. ogłosiłkonsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy
Strawczyn celem poznania opinii w sprawie dokumentu pn, ,,Program Rewitalizacji Gminy
Strawczyn na lata 2076-2023'. Konsultacje społeczne były przeprowadzone w formie
1} badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie formularza ankietowego na:

r tablicy ogłoszeń urzędu Gminy,
r na stronie internetowej urzędu Gminy strawczyn i Biuletynie lnformacji
o udostępnienie w wersji papierowej w holu urzędu
l spotkania otwartego w dn. 0]..].2.2016 r.

publicznej

Termin konsultacli: 28.IL.2OL6,06.12.2OL6
Sposób zbierania uwaB:

Wypełnione formularze uwag można było składać do urny umieszczonej w holu Urzędu lub przesłaĆ
w określonym terminie do Urzędu Gminy w Strawczynie pocztą na adres Urząd Gminy Strawczyn ul,

1,

26-067 Strawczyn (decyduje data wpływu) lub mailem

na

adres:
sekretariat@strawczyn.pl , uwagi można było również zgłaszaĆ podczas spotkania otwartego w dn.

żeromskiego
1,,12.2076 r.

Zgłoszone uwagi:

W dniu

06.12.2016r. wpłynęłae-mailem

na sekretariat Urzędu Gminy

Strawczyn fiszka

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego polegającego na:
1} Zagospodarowanie przestrzeni wokół pieca hutniczego w Kuźniakach.
2)Sztywne łącze dla wszystkich chętnych mieszkańców.
3) Stworzenie pracowni artystycznej dostępnej dla mieszkańców wsi, gminy i turystów - miejsca
relaksu, rozwijania zainteresowań i nauki rzemiosła - miejsca wpisującego się w tradycję i potrzeby

mieszkańców.
Sposób rozpatrzenia uwagi:
Uwaga, która wpĘn ęła 6.t2,2OL6 r. pozostaje bez rozpatrzenia, gdyż ten etap konsultacji społecznych
dotyczył zgłaszania uwag do dokumentu pn. Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 20162023 i obszarów rewitalizowanych wyznaczonych w ,,Diagnozie czynników i zjawisk kryzysowych

wrd7 z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy Strawczyn"
(konsultacje społeczne ,,Diagnozy,.." w terminie : 01.08.20].6-08.08.2016 r.). Obszar sołectwa
Kuźniaki jest zlokalizowany poza obszarami rewitalizacji.

Fiszki przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczące wyznaczonych ,,Diagnozą..."

obszarów

rewitalizacyjnych można było składać w terminie od 12.08.2016r. do 31.08.2016r.

Poza tym nie zgłoszono żadnych uwag.

Podczas spotkania otwartego poruszono następujące tematy:

- czy zapis dotyczqcy projektów parasolowych dla mieszkańców

(OZE,EWE)

dla

poszĆzególnych

obszarów rewitalizacji, wyklucza mieszkańców będqcych poza obszarem rewitalizacji z możliwoŚci
uczestnictwa w projektach parasolowych?
Odp. NlE, NlE OGRANICZA.
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- czy je5t możliwoŚĆ dopisania do zadań objętych PR dla obszaru rewitalizowonego promnik zadania
dotyczqcego modernizacji/remontu Kapliczki Św. Tekli w Promniku?

ODP. Ul. Św. Tekli, przy której zlokalizowana jest kapliczka leży poza wyznaczonym obszarem
rewitalizacji. Obszar ten został wyznaczony w ,,Diagnozie czynników i zjawisk kryzysowych wrdz
z opisem skdli i chdrdkteru potrzeb rewitalizacyjnych nd terenie Gminy Strawczyn"
(konsultacje społeczne ,,Diagnozy..." w terminie : 01,08.20].6-08.08.2016 r.}Nie mniej zadanie
mieŚci się w katalogu zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Gminu Strawczyn na lata ż01,5-2025,
Zaproponowano możliwośćubiegania się o środkizewnętrzne na to zadanie poprzez LGD Dorzecze
Bobrzy w ramach PROW 2014-żO2O.

PoOruro*rnie przygotowała : Anna Gad
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