
INFORMACJAZ PRZEBIEGU KONSULATACJI SPOLECZNYCH 
PROWADZONYCH W FORMIE SPOTKAN 

Z MIESZKANCAMII RADNYMI GMINY TRZEBIATOW 
WDNIU 24 MARCA 2017 ROKU 

Zespol zadaniowy ds. Rewitalizacji Gminy Trzebiatow informuje, ze na podstawie Zarzqdzenia Nr 
265/2017 Bumiistrza Trzebiatowa z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
spdecznych proponowanego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebiatow na lata 2017-2023 
w dniu 24 marca 2017 roku odbyty slq konsultacje spdeczne w formie spotkania otwartego z interesariuszami 
rewitalizacji - mieszkahcami Gminy Trzebiatow, z debate otwartq^ oraz w fomiie spotkania zamkni^tego 
[warsztatu] z Radnymi Gminy Trzebiatow. 

Celem konsultacji spolecznych byto zaprezentowanie opracowanego projektu Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, prezentacja i omowienie zakresu opracowania, przedstawienie wybranych do zgloszenia 
przedsi^wzi^c rewitalizacyjnych oraz poznanie opinii, zebranie propozycji oraz uwag do prezentowanej koncepcji. 
Wszyscy interesariusze mieli prawo uczestniczenia w konsultacjach spotecznych 

Konsultacje spdeczne odbyty si^: 
1. W formie spotkania otwartego z debate otwart^ w dniu 24 marca 2017 roku w godz. 16.00-18.00 w Sali 

Nr 15 Urz^du Miejskiego, Rynek 1, 72320 Trzebiatow; 
2. W formie spotkania zamkni^tego jako warsztat w dniu 24 marca 2017 roku w godz. 18.00-20.00 w Sali 

Nr 15 Urz^du Miejskiego, Rynek 1, 72320 Trzebiatow; 

W spotkania otwartym w godz. 16.00-18.00 uczestniczyto ok. 30 osob reprezentuj^cych glownie 
organizacje pozarzadowe z terenu gminy oraz mieszkahcy niezrzeszeni w ww. strukturach z tego 21 osob 
wpisalo si^ na list? obecnosci. 

W pierwszej cz^sci spotkania p. Renata Mamzer, kierownik zespdu zadaniowego ds. rewitalizacji, 
zreferowala opracowany material, poinfonnowala o zgtoszonych przedsiewzieciach rewitalizacyjnych [projekty 
zgtoszone podczas poprzednich konsultacji w dniu 17 lutego br. oraz dodatkowy projekt spdeczny - AKTYWNIE 
SPROSTAC ZMIANOMJ. 

Na tym spotkanie zakohczono. 

W spotkaniu zamkni^tym w godz. 18.00-20.00 uczestniczyto 7 Radnych Rady Miejskiej w Trzebiatowie: 
- Rani Helena Handor; 
- Pani Zofia Minko 
- Pani Danuta Sudaj; 
- Pani Jozefa Ziarno; 
- Pan Jan Kaniewicz; 
- Pan Jan Kargul; 
- Pan Stanislaw Matulewicz. 

r 

Podobnie jak na poprzednim spotkaniu zostat zreferowany zarys i gtowne cele opracowanego 
dokumentu. Po dokonanej prezentacji Radni skoncentrowali s\q na stronie finansowej poszczegolnych 
przedsi^wziec z punktu widzenia budzetu samorzqdu gminnego. Najwi^cej emocji wzbudzily kwestie szacowania 
i realnosci kosztow wybranych zadah. Istotn^ informacjq jak^ podkreslano na spotkaniu byto zaplanowanie 
wydatkow budzetowych w przewidywanym terminie realizacji zadah tj. latach 2018-2020. 

Warsztaty zakohczono krotkim podsumowaniem wniesionych uwag z prosb^o przedstawienie stanowisk 
na formularzach konsultacyjnych dostarczonych do Urz^du Miejskiego b^dz przeslanych drog^elektronicznq. 


