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WYPEŁNIJ ANKIETĘ I MIEJ WPŁYW NA ROZWÓJ GMINY

    W związku z przystąpieniem Gminy Siewierz do opracowania dokumentów strategicznych tj. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz
oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiet, które wykorzystane zostaną w procesie
formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.  Ważne jest, aby każdy Mieszkaniec, skorzystał z możliwości wypowiedzenia się
w tak istotnych kwestiach jakimi są kierunki  rozwoju i  przedsięwzięcia realizowane na terenie Miasta i  Gminy Siewierz,  służące całemu
społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby z zaangażowaniem mieszkańców opracowane został dokumenty, w których każdy mieszkaniec ma swój
udział i w których odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane będą w perspektywie najbliższych lat.
Dlatego też wydłużyliśmy termin na wypełnienie rzeczowych ankiet do 15 września bieżącego roku.

     Druki ankiet można pobrać na stronie www.siewierz.pl i bez konieczności drukowania wypełnione dokumenty w formacie Word przesłać na
adres fundusze@siewierz.pl.

    W formie papierowej ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz w pokoju nr 38, w Miejsko Gminnym Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki, Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej, u Radnych Rady Miejskiej oraz u sołtysów.

    W celu uproszczenia przygotowana została krótka instrukcja wypełniania ankiet (dostępna łącznie z ankietami) oraz pokrótce przypominamy
czym są opracowywane dokumenty i jakie cele mają spełniać. 

    Strategia  rozwoju  jednostki  terytorialnej  jest  dokumentem  definiującym  jej  najważniejsze  przedsięwzięcia  społeczne,  gospodarcze
i  środowiskowe,  w  tym  zawiera  kierunki  alokacji  zasobów,  które  w  możliwie  najlepszy  sposób  powinny  przyczynić  się  do  realizacji
pożądanej wizji  rozwoju. Strategia Rozwoju Miasta i  Gminy Siewierz będzie odpowiedzią na potrzeby i  oczekiwania mieszkańców Gminy.
Potrzebę dokonania zapisów Strategii wyznaczyło zaistnienie nowych szans w regionalnym i krajowym otoczeniu Gminy, związanych z nowymi
instrumentami  integracji  europejskiej  –  perspektywa  2014-2020.  Rozstrzygnięcia  zawarte  w  Strategii  mają  na  celu  określenie  listy
najskuteczniejszych przedsięwzięć rozwojowych w tej perspektywie.

    Lokalny Program Rewitalizacji to dokument o charakterze strategicznym dla rozwoju gminy. Wyznacza on obszar kryzysowy o największej
koncentracji  problemów przestrzennych  i  społecznych,  nie  obejmując  terenu  całej  Gminy  a  jedynie  obszary  rewitalizacji,  które  muszą
bezpośrednio  wynikać ze  szczegółowych analiz  wskaźnikowych problemów społecznych,  gospodarczych i  przestrzennych.  Dokument  ten
zawiera opis niezbędnych działań, które mają prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do
ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych, a w konsekwencji do rozwoju i poprawy wizerunku miasta.

    Zgromadzone na podstawie ankiet informacje posłużą przygotowaniu wstępnej wersji obu dokumentów, które będą podlegać dalszym
konsultacjom społecznym z Państwem. Wypełnione ankiety należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w tut. Urzędzie lub przesłać na adres e-
mail: fundusze@siewierz.pl .
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