oGŁosZENIE

o PRZEPRoWADZENIU KONSULTACJI sPoŁEcZNYCH
PROJEKTU ZAKTU ALIZOWNEGO DOKUMENTU
,,STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO"
wRAZ Z PRoGNoZĄ oDDZIAŁYwANIA Nł ŚRonowIsxo
PREZYDENT MIASTA KROSNA
działając na podstawie ań. 5a ust. l ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 20l8 r. poz.
ssł' iooo, l34g), art' 3d ust. l ustawy z dnia 5 częrwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz' 995' |000), ań. 30, ań. 39 ust. l i aI1. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
ó środowisku ijego ochronie, udziale społęazeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tj' b;. U. z 2ol7 f. poz' ]4o5, l566' 1999, z2O|8 r. poz. 8l0, l089), uchwały Nr LxI/l374114 Rady
Miasta Krosni z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określeniazasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mięszkańcami miasta Krosna, zmienionej uchwałą Nr Llx/l342l18 Rady Miasta Krosna z dnia
2'8 maja 2018 r' w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreś|enia zasad itrybu przsprowadzania konsultacji
społecźnych z mięszkańcami miasta Klosna oraz uchwały Nr XXXII/498/l2 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sieęnia

sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą DziałalnościPożytku
Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
o działalnóści poż)'tku pub|icznego io wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziędzinach

źolz ,. *

dotyazących działalnościstatutowej tych organizacji

zaprasza

do udziału w konsultacjach spolecznych

projektu zaktualizowanego dokumentu ,,strategii Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Krosno"
wr^z z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 30.07.2018 r. do 19.08.2018 r.

Miejski obszar Funkcjonalny (MoF) Krosno tworzy Miasto Krosno oraz sześó sąsiadujących Z nim
gmin: Gmina Jedlicze' Gmina Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina Krościenkowyżne, Gmina Miejsce
Piastowe oraz Gmina Wojaszówka.

,,Strategia Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Krosno'' to dokument, w którym została
przedstńiona diignoża społeczlro _ gospodarcza obszaru, główne problemy i wyzwania stojące przed
MoF' a także projekty' któIe przyczynią się do rozwoju MoF Krosno.
Z uwagi na planowane przez Partnerów MoF Krosno złożeniewnioskóW o dofinansowanie poniŻszych
pI'ojektów:
_ projektu pn.,,Przebudowa pomieszczeń budynku Domu

Kultury dla potrzeb rekreacyjno-sportowych,

byłowych' kulturalnych i użytecznościpublicznej'' przez Gminę Korczyna,

-

projektu pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego obiektu podworcowego wraz

z jego

otoczeniem

w Targowiskach'' przez Gminę Miejsce Piastowe'

- projekhr pn. ,,Rewitalizacja obiektów w Kopytowej i Chorkówce w celu nadania im nowych funkcji
społecznych'' przez Gminę Chorkówka,

- projektu pn. ,,Wzrost dostępności i jakości infrastruktury publicznej na obszarze rewitalizacji w Gminie
Jedlicze'' przez Gminę Jedlicze,
Zaistniała koniecznośćdoprecyzowania treścidokumentu Strategii Miejskiego obszaru Funkcjonalnego
Krosno w sposób polegający na doszczegółowieniu treściobecnie zwańych w dokumencie' nie
Zmieniając przy tym charakteru działań przewidzianych w ramach Strategii.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gmin tworzących Miejski obszar Funkcjonalny Krosno,
instytucji pozarząłowych, partnerów społeczno _ gospo darczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska
akuóemlcki"go w proces iktualizacji dokumentu Strategii MoF Krosno' uwzględnienie w założeniach
dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt dokumentu zaktualizowanej ,,strategii Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Krosno" wraz
z prognozą oddziaĘwania na środowisko dostępny jest:

-

o

na stronie internćtowej wrvw.krosno.p| w zakładce ,,Dla Mieszkańców'' _ ,'Miejski obszar
Funkcjonalny":

http:/,iwww.krosno.ollpl/dla-mieszkancorv/mieiski-obszar-funkcjonalnv/aktualnosci/,

o w

Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce ,,Strategia Miejskiego

Obszaru Funkcjonalnego Krosno":
http://www.bip.umkrosno.pl/StrategiaMiejskiego

o

Obszaru-Funkcjonalnego-Krosno

na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do Miejskiego obszaru
Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe,
Wojaszówka.

.

na stronach internetowych Urzędów Gmin należących do Miejskiego obszaru Funkcjonalnego tj.
Jedlicze, Chorkówka' Korczyna, Krościenko Wyzne' Miejsce Piastowe, Wojaszówka'

. na stronie

.

internetowej Centrum Wspierania Organizacji

',vrvr.v.crvop.krosno.pl w zakładce aktualności: http://www.crvop.krosno.ol/?id

l

Pozarz4dowych
=aktualnosci

do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a
(Biuro obsługi Klienta), a także w siedzibach Gmin Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko
Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka.

W dniach od 30.07.2018 r. do 19'08.2018 r' wszyscy zainteresowani mogą zglaszać opinie' uwagi
i wnioski do projektu aktualizacji dokumentu ,,strategii Miejskiego obszaru Funkcjonalnego
Krosno'' oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej
formularz konsultacyjny.

opinie, uwagi i wnioski można przekarywać do Urzędu Miasta Krosna:

-

pocŻą elektroniczną na adres strategiamof@um.krosno.pl,
osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a' 38-400 Krosno'
w fonnie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem ,'Konsultacje
Strategii MOF Krosno".

Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można Złożyćustnie do protokołu podczas otwartego
spotkania i<onsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2018 r. w godz. od 15:30 do 17:00
w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.
Za przeprowadzenie konsultacji w lJrzędzie Miasta Kfosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta
i obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska Ż8a, p. 306, tel. 13 47 43 306, e-mail:
strategiamof@um.krosno.pl.

ZgJoszone opinie, uwagi i wnioski złoŻone po upływie terminu nie będą uwzględniane.
Pózostałe opińie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone pŻez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym
przyjęciem dokumentów.

W terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji na stronach intemetowych gmin tworzących MoF
Krosno oraz na BIP-ach tychŹe gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.

Prerydent Miasta Krosna

Zalączniki:
I .

Formularz konsultacyjny

2.

Prognoza oddziaływania na środowisko MoF Krosno

3.

Projękt ,,strategii Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Krosno''

PR.ĘzvDENT
Miasta tugsna
Jlil-Ą ,'/"

