
Brzesko, dn. 29.06.2017 r.

ogtoszenie w sprawie kon5u|tacji społecznych dotyczĘcych Wyznaczenia obszaru
rdegradowanego iobszaru rewitalizacji na terenie gminy Brzesko

BuRM|sTRz BRzEsKA zAPRAszA Do UDZ|AŁU W KoNsULTAoACH sPoŁEczNYcH
ooTYczĄcYcH WYzNAczENIA oBszARU zDEGRADoWANEGo I oBszARU REW|TAL|zAoI

NA TERENIE GMINY BRZESKO

Na podstawie art' 11 ust' 3 W zwiqzku z ań. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o
rewitaIizacji (Dz'U. z 2o75 |. poz' 7.177) Burmjstrz Brzeska informuje o rozpoczęciu konsu|tacji
spolecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zde8radowanego iobszaru
rewitalifacji na terenie gminy Brzesko.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2076-2022
konjeczne jest okreś|enie obszarów kryzysowych (zde8radowanych) na terenie gminy. W tym
ceIu przeprowadzona została dia8noza spo|eczno.gospodarczo.przestrzenna jednostek 8miny
(obszaru miasta i solectw). Przeprowadzona dia8nofa pozwoIita okreś|ić zróżnicowanie
Wewnętrzne 8miny i wykafać obsfary, które, ze Wz8|ędu na wysokie nagromadzenie
negatywnych zjawisk społecznych, 8o5podarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte
wsparciem w ramach GPR. Wskazane obszary zostaty wyznaczone zgodnie f Uchwatą nr
XXX|/206/2016 Rady Miejskiej W Brzesku z dnia 26 października 2016 r., jednakże w zwiazku z
koniecznościa zmjany liczby igranic tych obszaróW przeplowadza się ponowny proces
konsultacyjny.

Gminny Pro8ram Rewitalizacji Gminy Brzesko na |ata 2016.2022 to dokument, który
programUje proces rewitaIizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe
nasiIenie ne8atywnych zjawisk' Działania rewitalizacyjne zapIanowane na obszarach
zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu RewitaIifacji mają szan5ę na
ufyskanie zewnętrzne8o finansowania, m'in' z funduszy UE.

Majqc na wz8|ędzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału W konsu|tacjach społecznych oraz
zgłaszania uwag do wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitaIizacji.

osoby zaintelesowane tematyką objętą fakresem konsu|tacji mo8ą zapoznać się f
dokumentami oraz sktadać uwasi W terminie od 06.07.2017 roku do 29.o7.2017 |oku|

. w formie pisemnej poprzez specja|ny formu|arz uwag (będzie dostępny do pobrania na
stronie internetowej Gminy), który na|eży przesłać na adres
mailowv: fundusze@brzesko.pl

. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w pokoju 15 |ub te|efonicznie pod nr
146865178 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzesku'

W ramach konsu|tacji społecznYch odbędzie się spotkanie w dniu 24|ipca 2077 |. w godz' 16.00
18'00', W Urzędzje Miejskim w Brzesku, u|. Głowackiego 51 . sala obrad, podczas którego

omówiony zostanie projekt uchwały w splawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzesko.



Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zde8radowane8o iobszaru rewitaIizacji na
terenie Gminy Brzesko Wraf z zatacznikami graficznymi w postaci map obszaróW dostępne
będą na stronie internetowej w Biu|etynie Informacji PublicznejGminy Brzesko oraz zakładce
RewitaIizacja Gminy Brzesko na lata 2016-2022 oraz W siedzibie Urzędu Miejskiego W Brzesku
w pokoju nr 15 W godfinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Niefwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultac.i i 5porządfona fostanie informacja
podsumowujqca ich przebie8, fawierajaca dane o miejscu iczasie ich przeprowadfenia,
omóWienie ich przebie8u oraz z8łoszonych uwag wraz z odnie5ieniem 5ię do nich.
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