Urząd Miejski w Wasilkowie
BIP Urzędu Miejs kieg o w Was ilkowie

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków
Burmistrz Wasilkowa

ogłasza konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków
wypracowanego w ramach projektu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017-2023”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem konsultacji społecznych jest:
1) poznanie opinii mieszkańców o poddanym konsultacjom Programie,
2) stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do projektu Programu.
Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Konsultacje będą trwały od 14 września do 21 września 2017 r.
Formy udziału w konsultacjach:
a) protokołowane, bezpośrednie spotkania z mieszkańcami Wasilkowa w dniu 18 września 2017 r. o godz. 16:00 w
Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7
b) wydarzenia w przestrzeni publicznej 14 września o godzinie 14:00 (skwer między ul. Kościelną, a Rynkiem
Kilińskiego)
c) składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w „Ankiecie konsultacyjnej” (stanowiącej załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia) w przedmiocie konsultacji. Formularze można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul.
Białostocka 7, 16-010 Wasilków lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl w dniach
od 14 września do 21 września 2017
Sposób dostarczenia formularza konsultacyjnego:
1) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl
2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, z dopiskiem:
„Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji”;
3) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego 18 września 2017 r.
4) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
Sposób udostępnienia poddanych konsultacjom dokumentów:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.wasilkow.pl , kategoria: KOMUNIKATY;
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: www.rewitalizacja.wasilkow.pl
3) w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków 7, pok. nr 25

Raport z konsultacji do pobrania poniżej.

Załączniki
ankieta_konsultacyjna.docx (DOCX, 14,09 KB)
LPR_Wasilkow_7.pdf (PDF, 43,17 MB)
raport_konsultacje_Wasilkow_fin (002).docx (DOCX, 763,54 KB)

Metryka strony
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Wasilkowie
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Lista stron
Konsultacje do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji.
2017-05-09 11:28:04

Czytaj więcej
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów wraz z
kładką nad rz. Supraśl
2017-05-04 13:03:14

Czytaj więcej
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej
przebudowę z rozbudową dróg gminnych - ulic: Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek
Kilińskiego i Kościelnej w Wasilkowie polegającej na budowie nawierzchni jezdni,
ronda, zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżki
rowerowej, zjazdów, ciągu pieszo – rowerowego wraz z budową kablowej linii
oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej,
sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej nn, wodociągu z przyłączami
2017-03-31 07:55:23

Czytaj więcej
Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę
ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów wraz z kładką nad rzeką Supraśl, przedłużenia
dwóch przepustów pod koroną drogi oraz budową: sieci kanalizacji deszczowej, sieci
energetycznej oświetlenia, przebudową sieci telekomunikacyjnej i sieci gazowej na
odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi
gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater objęte projektem „Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”
2017-03-29 10:18:35

Czytaj więcej
Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów
na terenie gminy Wasilków za rok 2016
2017-03-08 14:22:39

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację budowy i rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 676
2017-03-06 09:07:58

Czytaj więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową dróg gminnych ulic: Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek Kilińskiego i Kościelnej w Wasilkowie
2017-02-28 10:35:16

Czytaj więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego związane z budową i rozbudową drogi
wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Białystok - Supraśl
2017-02-02 13:38:10

Czytaj więcej
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce
2016-12-19 14:47:07

Czytaj więcej
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