
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 

Wójta Gminy Załuski Nr 0050……. 

z dnia…………. 

 

Ankieta konsultacyjna 
 

dotycząca projektu uchwały Rady Gminy Załuski w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 
 

 Ankieta jest jedną z form konsultacji o których mowa w art. 6 ustawy o rewitalizacji 

z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2017, poz. 1023). Celem ankiety konsultacyjnej jest 

pozyskanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Projekt uchwały wraz z załącznikiem pn. 

Regulamin Komitetu Rewitalizacji został udostępniony na stronie Urzędu Gminy Załuski 

www.ugzaluski.bip.org.pl.  

 Zgodnie z art. 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Komitet 

Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami 

gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy Załuski. 

 

METRYCZKA - INFORMACJE O OSOBIE WYPOWIADAJĄCEJ SIĘ 

 

Płeć 

 1. Mężczyzna           2. Kobieta 

Wiek: (przedział w latach) 

 do 18 lat 

 od 18 do 29 lat 

 od 30 do 49 

 od 50 do 69 lat 

  70 lat i więcej 

Miejsce zamieszkania  

      16.Przyborowice Górne 

        

 Kamienica       

      19. Smulska 

       20. Sobole 

        21. Stare Olszyny  

        22. Stare Wrońska 

       23. Stróżewo 

       24. Szczytniki 

-Parcele      25. Szczytno 

       26. Wilamy 

       27. Wojny 

       28. Załuski 

       29. Zdunowo 

Dolne      30. Złotopolice 
 

 

 

 

 

 

 



Uprzejmie prosimy o odpowiedź na niżej zamieszczone pytania ankietowe. 

1. Czy zapoznał się Pan(i) z zasadami wyznaczania składu i działania Komitetu 

Rewitalizacji? 

 Tak            Nie  

2. Jak ocenia Pan(i) zasady wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji? 

Oceny proszę dokonać na skali, gdzie 1 oznacza ocenę najniższa, a 5 ocenę najwyższą. 

 1  2  3  4  5 

3. Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat 

projektowanych zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji. 

Zdecydowanie się zgadzam  

Zgadzam się ale dodałbym inne treści  

Nie mam zdania  

Raczej się nie zgadzam  

Zdecydowanie się nie zgadzam   

Uwagi: 

………………………………………………………………………...…………………………

………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat projektowanych 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  

Zdecydowanie się zgadzam  

Zgadzam się ale dodałbym inne treści  

Nie mam zdania  

Raczej się nie zgadzam  

Zdecydowanie się nie zgadzam   

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Uzupełnioną ankietę można przesłać w nieprzekraczalnym terminie od 22.11.2017 do dnia 

22.12.2017 r. : 

- pocztą elektroniczną na adres: ugzaluski@bip.org.pl,  

-listownie na adres: Urząd Gminy Załuski z siedzibą Załuski 67, 09-142 Załuski z dopiskiem 

„Konsultacje społeczne – „Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji” 

- złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Załuskach.  

 

Ankiety złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione. 

Sporządziła: A. Ślubowska 

mailto:ugzaluski@bip.org.pl

