
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 

dotyczące konsultacji społecznych zmiany uchwały nr XLVI/437/2022 Rady Miejskiej w Końskich z 
dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Miasta i Gminy Końskie 

 

Na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 485) zawiadamiam o konsultacjach społecznych, których celem jest zapoznanie się interesariuszy 
rewitalizacji z projektem zmiany ww. uchwały oraz zebranie uwag, opinii i propozycji. 

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 14 listopada do dnia 
14 grudnia 2022 r. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem będzie dostępny w okresie konsultacji na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Końskich (Biuletyn Informacji Publicznej oraz w zakładce „Strefa Obywatela - 
Program Rewitalizacji”). 

Konsultacje prowadzone będą w formie: 

1. spotkania w formule on-line na platformie ZOOM w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) 
o godz. 17.00.Wszyscy chętni do udziału w debacie proszeni są 
o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: abatorowska@umkonskie.pl do 24 listopada 
2022 r. – zwrotnie otrzymają informacje techniczne dotyczące sposobu dołączenia do spotkania, 

2. zbierania uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do 
pobrania od 14 listopada 2022 roku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy  
w Końskich z zakładki „Strefa Obywatela - Program Rewitalizacji”) – wypełnione formularze 
należy przesyłać na adres e-mail: abatorowska@umkonskie.pl, 

3. zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do 
pobrania od 14 listopada 2022 roku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy  
w Końskich z zakładki „Strefa Obywatela - Program Rewitalizacji”  
lub do pobrania w pokoju nr 19 (zachodnie skrzydło pałacowe w godzinach 7.30-15.30) – 
wypełnione formularze należy przesyłać na adres: Urząd Miasta 
i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie z dopiskiem „rewitalizacja-zmiana” lub 
dostarczyć do pokoju wskazanego powyżej, 

4. zbierania uwag ustnych w trakcie dyżuru w dniu 23 listopada 2022 r. 
(środa) w godzinach 12:30 - 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, 
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w pokoju nr 19 (zachodnie skrzydło pałacowe). 

Nie będą rozpatrywane uwagi: 

1. z datą wpływu przed dniem 14 listopada 2022 r. i po dniu 14 grudnia 2022 r. 
2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie 

     /-/ Krzysztof Obratański 


