
Zarz1dzenie Nr /18
Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia C. .. marca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkarlcami Miasta
Bialegostoku dotycz4cych aktualizacji Programu rewitalizacji Miasta Bialegostoku

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. 22017 r. poz. 1875 ze zm.t) oraz g 5 pkt 3 i $ 13 zal4cznika do uchwaly
nr XXXVV5901L7 Rady Miasta Bialystok z dnra 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu konsultacji spolecznych Miasta Bialegostoku (Dz. lJrz. Woj. Podl. z 2017 r.
poz. 2382) zarz4dzart, co nastgpuj e:

s1

ZarzTdzam przeprowadzenie konsultacji spolecznych z mieszkaricami Miasta Bialegostoku,
zwanych dalej konsultacjami, dotycz4cych akanlizacji Programu rewitalizacji
Miasta Bialegostoku.

$2

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od mieszkanc6w Bialegostoku uwag i opinii
dotyczqcychzaktualizowanego Programu rewitalizacji miasta Bialegostoku na lata20l7-2023,
zw ane5o dalej Programem.

$3

1. Konsultacje odbgd4 sig w terminie od 9.03.2018 r. do 29.03.2018 r. w nastgpuj4cych
formach:

1) zbieraniaopinii i uwag w formie ankiet skladanych pisemnie lub ustnie do protokofu w
wyznaczonych punktach Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku:
a) Centrum AktylvnoSci Spolecznej przyuJ. Sw. Rocha 3;
b) KancelariiOg6lnej przyul. Slonimskiej l;

2) zbierania opinii i uwag w formie ankiety elektronicznej zamieszczonej na stronie
internetowej www.bialystok.pl.

2. Zainteresowani bgd4 mogli zapoznat sig ze szczeg6lowym zakresem opracowania
Programu w punktach wskazanych w ust. I oruzna stronie internetowej www.bialystok.pl
(zakladka dl a mi eszkaric6drew italizacj a) .

r-Z^mianytekstujednolitegowynienionejustawyzostalyogloszonewDz.IJ.z20lTr.poz.2232orazDz.tJ. 
z20lgr.poz.
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Ogloszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomoSci

na stronie intemetowej www.bialystok.pl orM na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego

w Biatymstoku.

$s

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomoSci w formie raportu

zamieszczonego na stronie intemetowej www.bialystok.pl w terminie do 30 dni od daty ich

zakonczenia or az b g dzie stanowila zalqcznlk do z aktualiz owane go Pro gramu.
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Jednostkq organizacylnq Urzgdu Miejskiego odpowiedzialn4 merytorycznie

za przeprow adzenie konsultacj i j est Departament Strategii i Rozwoju.

Jednostk4 organizacyjnq Urzgdu Miejskiego odpowiedzialn4 za organizacjg

i przeprowadzenie konsultacji jest Centrum AktywnoSci Spolecznej.
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Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu realizacjq

projektu pn. ,,Opracowanie Programu rewitalizacji dla obszar6w zdegradowanych w mieScie

Bialystok", Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu sprawy konsultacji spolecznych,

atak2e Dyrektorowi Centrum AktywnoSci Spolecznej i Dyrektorowi Departamentu Strategii

i Rozwoju.
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Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniern podpisania.
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