
 

 

 

 

HARMONOGRAM 

konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017 - 2023 

czas na składanie uwag w ramach konsultacji społecznych – 21.07.2017 r. – 21.08.2017 r. 

l.p. zadanie  termin realizacji  

1.  Przygotowanie treści informacyjnych  do 20.07.2017 r.  

2.  Ogłoszenie o konsultacjach (zarządzenie), formularz ankiety, harmonogram 21.07.2017 r. 

3.  Faza informacyjna:  
Strony internetowe:  

 www.bip.slubice.pl  

 www.slubice.pl  

 oficjalny profil gminy Słubice na facebooku 
media lokalne: 

 Gazeta Słubicka. 

21.07.2017 r. – 21.08.2017 r. 

4.  Przeprowadzenie konsultacji – formy: 
1. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej za 

pomocą badania ankietowego. 
Ankieta dostępna na stronie internetowej gminy www.slubice.pl w 
zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w 
Słubicach oraz w lipcowym wydaniu Gazety Słubickiej. 
Wypełnione ankiety można składać: 

 drogą elektroniczną na adres marika.cembrowicz@slubice.pl, 

 w Urzędzie Miejskim w Słubicach w godzinach urzędowania, 

 w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia, 

 pocztą na adres Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 
69-100 Słubice. 
 

 
1. Ankieta:  

 opracowanie do 20.07.2017 r. 

 dystrybucja od 21.07.2017 r. do 
21.08.2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Spotkania indywidualne z mieszkańcami w ramach Punktu 
Konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Słubicach w Sali 
konferencyjnej na II piętrze (s. 233), przy ul. Akademickiej 1. 

 
 
 

3. Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami 
 

4. Spotkania z mieszkańcami – w sali konferencyjnej w Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Słubicach, przy ul. Piłsudskiego 3-4 w 
Słubicach. 

2. 26.07.2017 r. (w godzinach 14-16); 
02.08.2017 r. (w godzinach 14-16); 
09.08.2017 r. (w godzinach 14-16); 
16.08.2017 r. (w godzinach 14-16). 

 
 

3. 02.08.2017 r., godz. 11:00-17.00 
 

4. 24.07.2017 r., godz. 17:00 
 
16.08.2017 r, godz. 17:00 
 

5.  Analiza uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych i opracowanie 
informacji podsumowującej, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy o 
rewitalizacji oraz zamieszczenie sprawozdania podsumowującego przebieg 
konsultacji wraz z odniesieniem się do zebranych wniosków i uwag 
Burmistrza Słubic. 

Niezwłocznie po zakończeniu wszystkich form 
konsultacji 

 


