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Opis przebiegu i form konsultacji
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w 
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu 
dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie 
opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w 
mieście Sokółka.

Zasady przeprowadzenia konsultacji zostały określone w obwieszczeniu o konsultacjach 
społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje trwały w okresie od 16 września 2022 r. do 17 października 2022 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone były w następujących formach:
1. formularz uwag w postaci papierowej lub elektronicznej.

Uwagi i opinie można było składać:
a) drogą elektroniczną na adres: kancelaria@sokolka.pl,
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 

16-100 Sokółka,
c) osobiście w Urzędzie Miejskim w Sokółce - pokój 207 (kancelaria), Plac 

Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, w godzinach 8:00 - 15.00,
d) osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych.

2. zbieranie uwag ustnych:
a) przekazanych osobiście w Urzędzie Miejskim w Sokółce, pokój 309, Plac 

Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, w godzinach 8:00 - 15:00,
b) osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych.

3. spotkania konsultacyjne, które odbyły się w dniach:
a) 22.09.2022r. (wtorek) w godz. 13:00 - 15.00 w Sali „Lira” SOK, ul. Grodzieńska 
1, 16-100 Sokółka,
b) 07.10.2022r. (piątek) w godz. 17:00 - 19.00 w Sali „Lira” SOK, ul. Grodzieńska 1, 
16-100 Sokółka.

Materiały podlegające konsultacjom:
-  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
-  Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Pozostałe materiały:
-  Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie gminy Sokółka.

Uwagi zgłoszone po terminie (17.10.2022 r.) nie zostały rozpatrzone.
Uwagi przesłane w innej formie też nie zostały rozpatrzone.

Informacja o konsultacjach społecznych została podana do publicznej wiadomości:
-  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/
-  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce https://sokolka.pl/
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-  na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 
Sokółka,

-  na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta i gminy Sokółka,
-  w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Sokółce,
-  w jednostkach organizacyjnych gminy Sokółka.

Raport zawiera informacje dotyczące zbierania/zgłaszania uwag ustnych
Jedną z form konsultacji była możliwość zgłaszania uwag w Urzędzie Miasta w postaci uwag 
ustnych. Uwagi można było zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Sokółce, pokój 309, Plac 
Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, w godzinach 8:00 - 15:00,

W trakcie konsultacji ustnych odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami, które skończyły się na 
rozmowach, wyjaśnieniach oraz przybliżeniu tematyki obszarów zdegradowanych, 
rewitalizacji, jak i samego programu rewitalizacji.

Ostatecznie mieszkańcy nie zgłosili żadnych uwag ustnych dotyczących konsultowanych 
dokumentów.
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