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Gmina Sobolew 
ul. Rynek 1 
08-460 Sobolew 

 

Sobolew, dnia 10-03-2017r. 

RŚ 041.13.2016 

 

Szanowni Państwo, 

Gmina Sobolew opracowuje „Lokalny Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew” na lata 

2017 – 2022. To ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi 

spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich 

rozwiązanie. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych, 

jak i innych środków publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli                   

w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy. Dlatego ważne jest zaangażowanie w ten 

proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na 

obszarze Naszej Gminy, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują 

się za niego odpowiedzialne. 

 Serdecznie zapraszamy na kolejne konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  w dniu 15 marca 2017 r o godz. 16.00 w Sali 

widowiskowej przy Urzędzie Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1. 

Jednocześnie  informujemy, że w związku z trwającymi pracami nad  Lokalnym  Programem 

Rewitalizacji Gminy Sobolew na lata 2017-2022, trwa nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem przedsięwzięć, które mogłyby zostać ujęte                      
w Lokalnym Programie Rewitalizacji, prosimy o wypełnienie Karty projektu/ przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego.  

Wypełnione karty można składać:  

1) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew 

2) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy (sekretariat - pok. 23, lub pokój 30 w godzinach pracy 
Urzędu Gminy tj. poniedziałek - piątek 8.00-16.00)  

3) za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: srodowisko@sobolew.pl (z dopiskiem 
„rewitalizacja”). 

 

Wójt Gminy Sobolew 

Andrzej Koszutski 
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……………………………………                                                               
Data wypełnienia/Podpis  

 

 

                            

 

 

 

 

                     KARTA ZADANIOWA Nr ….. 

        dla przedsięwzięcia inwestycyjnego gminy Sobolew 

 

1. 
Tytuł przedsięwzięcia 
inwestycyjnego: 

 

2. 

Zakres rzeczowy  
wraz z opisem projektu: 
 
 
 

 

3. 

 
Szacunkowy kosztorys  
do zakresu rzeczowego: 
 

 

4. 

Przewidywany 
harmonogram 
realizacji 
projektu: 

Termin 
rozpoczęcia: 

 

Termin 
zakończenia: 

 

5. 

Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w ramach 
GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI GMINY 
Sobolew na lata 2016-2022 
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Załącznik nr 2 

KARTA ZADANIOWA Nr ….. 

dla przedsięwzięcia społecznego gminy Sobolew 

 

1. 
Tytuł przedsięwzięcia 
inwestycyjnego: 

 

2. Organizator/realizator:  

3. Partnerzy społeczni:  

4. Adresaci /beneficjenci społeczni:  

5. 
Cele do osiągnięcia: 
 

 

6. 
Zakres rzeczowy wraz z opisem 
projektu: 

 

7. 

 
Szacunkowy kosztorys  
do zakresu rzeczowego: 
 

 

8. 

Przewidywany 
harmonogram 
realizacji 
projektu: 

Termin 
rozpoczęcia: 

 

Termin 
zakończenia: 

 

9. 

 

Powiązania krzyżowe projektu  
z projektem inwestycyjnym: 
 

 

10. 

 
Uzasadnienie wyboru tego 
zadania do realizacji w ramach  
GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI GMINY 
ZAPOLICE na lata 2016-2022. 
 

 

…………………………………… Data wypełnienia /Podpis  

                                


