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1. Wprowadzenie  

1.1 Przedmiot konsultacji i podstawa prawna 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gorlic na temat projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 - 2023. Konsultacje społeczne przeprowadzono na 

podstawie: Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), „Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, wydanych przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju (Warszawa, 3 lipca 2015 r.); art.5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515). 

1.2 Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach  

Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy oraz wszystkie działające 

na obszarze miasta podmioty społeczno-gospodarcze. 

1.3 Termin konsultacji  

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych 

i obszarów rewitalizacji Miasta Gorlice przeprowadzono w terminie od 27 stycznia 2017 do 21 lutego 

2017.   

1.4 Forma i tryb konsultacji  

Informacja o konsultacjach społecznych rozpowszechniana była poprzez: stronę internetową, BIP, 

w siedzibie Urzędu. 

Konsultacje były przeprowadzone w następujących formach:  

1) Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza 

dostępnego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gorlicach lub na 

stronie www.gorlice.pl oraz złożenie go w Urzędzie Miejskim w Gorlicach na Biurze Obsługi 

Klienta lub wysłanie na e-mail: barbaras@um.gorlice.pl, 

2) Przez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gorlicach 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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2. Przebieg konsultacji  

2.1 Uwagi zgłaszane  

Podczas trwania konsultacji projektu GPR nie wpłynęła żadna uwaga. 

2.2 Podsumowanie  

W terminie od 27 stycznia 2017 do 21 lutego 2017. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016 - 2023, w ramach których nie 

wpłynęła żadna uwaga. 

 


