
 
UCHWAŁA NR XVII/144/16 

RADY GMINY BABIAK 
z dnia 03 sierpnia 2016 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Babiak Gminnego Programu 

Rewitalizacji na lata 2016-2022. 
 

 
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 5-7 Uchwały nr IV/23/11 Rady Gminy Babiak z dnia 
28 stycznia 2011 roku w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Babiak (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 63, poz. 1108 z dnia 16 marca 2011 roku) 

 
Rada Gminy Babiak uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Babiak w zakresie 
dotyczącym Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Babiak na lata 2016-2022 jako 
podstawowego i strategicznego narzędzia wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, integrującego w sposób kompleksowy wszystkie elementy procesu rewitalizacji na 
terenie Gminy Babiak. 
 

§ 2. 
1. Konsultacje obejmują całą Gminę Babiak. 
2.Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Babiak. 
 

§ 3. 
Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 10 do 22 sierpnia 2016 r. poprzez udostępnienie 
ankiet na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku. Zwrot ankiet nastąpi poprzez 
odesłanie ich na adres internetowy lub dostarczenie korespondencyjnie lub osobiście do Urzędu 
Gminy w Babiaku. Wzór Ankiety stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 4. 
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez Zespół ds. konsultacji na najbliższej sesji Rady 
Gminy Babiak, po zakończeniu konsultacji. 
 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babiak. 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie 
Gminy Babiak. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

(-) Ireneusz Wiśniewski 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

do Uchwały nr XVII /144/16 
Rady Gminy Babiak 

z dnia 03 sierpnia 2016 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Babiak Gminnego Programu 
Rewitalizacji na lata 2016-2022. 

 
 
 
 

Z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Babiak dotyczącej zapisów 

Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022 wystąpił Wójt Gminy Babiak.   

Podstawą procedury konsultacyjnej jest Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Babiak z dnia 28 

stycznia 2011 roku w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Babiak (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 63, poz. 1108 z dnia 16 marca 2011 roku).  Uzyskany wynik 

konsultacji będzie podstawą do podjęcia przez Radę Gminy Babiak uchwały o przyjęciu Gminnego 

Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022. 

 
 
 

Wójt 
 

(-) Wojciech Chojnowski 
 


