Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
dotyczących zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Lisewo.
W związku z wydanym Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia
20 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Lisewo przedstawiamy podsumowanie procesu konsultacyjnego.
Ogólne podsumowanie: Konsultacje odbyły się w terminie, zgodnie ze wskazanym
Zarządzeniem. Są ważne, aczkolwiek ich wynik nie jest wiążący dla organów gminy.

wyżej

Zasięg konsultacji: gminny, prowadzony we wszystkich wsiach.
Przedmiot konsultacji: zebranie od uczestników konsultacji opinii w zakresie proponowanych
zmian. Zakres wprowadzonych modyfikacji w LPR był następujący:
a) zmieniono opis realizowanych zadań w projektach nr 2,3,
b) dodano nowe projekty społeczne (10 i 11),
c) uaktualniono terminy realizacji projektów 2,3,4,5,8,9, 14 i 15,
d) skorygowano lokalizację i wartość projektu nr 2,
e) poprawiono poziomy dofinansowania projektów nr 2,14 i 15.
Uzasadnienie konsultacji: przekształcenia wynikają z dokonanej ewaluacji dokumentu i jego
systematycznego monitoringu, a także z obecnej kondycji finansowej gminy oraz sytuacji na
rynku pracy.
Osoba odpowiedzialna: insp. Monika Maćkowska.
Formularze ankiety były dostępne:
1) w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu,
2) na stronie internetowej Gminy Lisewo i na portalu konsultacyjnym.
Zbieranie propozycji nazw odbyło się w okresie 20 – 31 stycznia 2020 r.
W ramach prowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna opinia od mieszkańców gminy
zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznie.
Nie uzyskano żadnej odpowiedzi, co do proponowanych zmian.
W związku z powyższym stwierdzam, że proponowane zmiany w Lokalnym Programie
rewitalizacji dla Gminy Lisewo zostaną przedłożone pod obrady komisji Rady Gminy Lisewo.

Ostateczną decyzję odnośnie zmian w statutach sołectw podejmie Rada Gminy Lisewo na kolejnej
sesji, tj. 26 lutego 2020 r.

Sporządziła: insp. Monika Maćkowska
Lisewo, dnia 3 lutego 2020 r.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

* Sprawozdanie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie.

