UCHWAŁA NR XXIII/229/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r. poz. 446 ze zm.)
i uchwały nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych niezbędnych do sporządzenia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022 jako podstawowego i strategicznego
narzędzia wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych za pomocą działań prowadzonych
w sposób zaplanowany i zintegrowany poprzez program rewitalizacji na terenie gminy Drezdenko.
2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu uzyskanie opinii, uwag,
propozycji mieszkańców gminy Drezdenko, a także zwiększenie ich aktywności we wspólnocie samorządowej.
§ 2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy
Drezdenko.
§ 3. 1. Przedmiotowe konsultacje społeczne będą prowadzone w następujących formach:
1) bezpośrednie spotkania z mieszkańcami – odbędą się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku w
terminach podanych po wejściu w życie niniejszej uchwały;
2) ankiety – dostępne i przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Drezdenku oraz w jednostkach
organizacyjnych i pomocniczych Gminy Drezdenko;
3) formularze konsultacyjne – z wykorzystaniem sondażu internetowego.
§ 4. Konsultacje społeczne będą prowadzone przez firmę Future Green Innovations S.A., ul. Sudolska 16,
31-422 Kraków.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Rewitalizacja jest narzędziem naprawczym obszaru zdegradowanego w sferze społecznej
oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej.
Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej. W związku z
tym Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko powinien zostać sporządzony przy udziale
społeczności lokalnej dzięki przeprowadzanym konsultacjom społecznym.
Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy
Drezdenko jest fundamentem działań na różnych jego etapach. Takie podejście ma na celu
podniesienie skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości
mieszkańców o partycypacyjnym współdecydowaniu o obszarze objętym programem rewitalizacji.
Wyniki konsultacji mają pokazać potrzeby i oczekiwania rewitalizacyjne z perspektywy lokalnej
społeczności.
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