
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych  
dotyczących projektu uchwały w sprawie 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków 
 
 
1. Opis przebiegu i form konsultacji: 
 
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Prószków. Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z 
art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023). Burmistrz Prószkowa 
działając na podstawie przywołanych przepisów w dniu 7 listopada 2017 r.  podał do publicznej wiadomości 
informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Prószków sporządzonego na podstawie uchwały Nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 
września 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków. 
Informację o prowadzeniu konsultacji opublikowano w formie obwieszczenia na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego oraz na jego stronie internetowej, jak również w prasie miejscowej. 
 
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i 
mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające 
nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na 
obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 
działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu 
terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze 
rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  
 
Konsultacje prowadzone były w dniach od 16 listopada 2017 r. do 16 grudnia 2017 r. w formie: 
1) zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza 

konsultacyjnego oraz/lub formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji; 

2) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do 
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Proszków, które odbyło się dnia 6 grudnia 2017 r. o 
godz. 15.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie przy ulicy Daszyńskiego 6; 

3) debaty publicznej umożliwiającej dyskusję w sprawie do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Proszków, która odbyła się dnia 13 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie 
przy ulicy Daszyńskiego 6. 

 
2. Opis wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych: 
 
W wyniku konsultacji w podanym przez Burmistrza Prószkowa terminie do dnia 16 grudnia 2017 r. nie wpłynęły 
opinie i uwagi do projektu. 
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