ZARZĄDZENIE NR 828/2016
WÓJTA GMINY LUBIN
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z
2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z 22 maja 2015 r. poz. 2329) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Postanawia się przeprowadzić z inicjatywy Wójta Gminy Lubin konsultacje społeczne z mieszkańcami
Gminy Lubin.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin”, zwany dalej
„Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
3. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i wniosków dotyczących Projektu.
4. Konsultacje przeprowadzone będą na obszarze Gminy Lubin.
5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na obszarze Gminy Lubin posiadające
czynne prawo wyborcze do organów samorządowych.
§ 2.
1. Konsultacje jak w §1 odbędą się w terminie od 26 września 2016 r. do 7 października 2016 r.
2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na
„Formularzu uwag do projektu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”, zwanym dalej „formularzem
uwag”, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz w formie otwartego spotkania z mieszkańcami
Gminy Lubin.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej gminy www.ug.lubin.pl oraz
za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl ,
na których z amieszczony będzie Projekt oraz formularz uwag w zakładce Konsultacje społeczne.
4. Projekt i formularz uwag dostępne będą również w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 17.
5. W trakcie trwania konsultacji społecznych zostanie zorganizowane otwarte spotkanie z mieszkańcami
Gminy Lubin, które odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w
miejscowości Obora.
§ 3.
1. Wypełniony formularz uwag należy w terminie określonym w § 2 ust. 1 przesłać na adres skrzynki
pocztowej: sekretariat@ug.lubin.pl bądź złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie.
2. Formularze uwag, które są anonimowe i które wpłyną po godz.15.30 dnia 7 października 2016 r. nie
będą brane pod uwagę.
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§ 4.
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz ich wynikach podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń
w
sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy www.ug.lubin.pl , BIP oraz w prasie o zasięgu gminnym.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska.
§ 6.
Traci moc Zarządzenie Nr 809/2016 Wójta Gminy Lubin z dnia 24.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubin
Tadeusz Kielan
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do Zarządzenia Nr 828/2016
Wójta Gminy Lubin
z dnia 12.09.2016 r.

FORMULARZ UWAG DO PROJEKTU
„LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBIN”
Imię i nazwisko ____________________________________
Miejscowość ______________________________________

Zmiany, uwagi, propozycje do Projektu
L.p.
Obecny zapis (ze wskazaniem numeru
strony) lub w przypadku
konieczności włączenia nowego
wątku wskazać „brak zapisu”

Sugerowany zapis

Uzasadnienie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)
na potrzeby opracowania wyników konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Lubin”.
Podpis _____________________________
Wypełniony formularz należy przesłać na adres skrzynki pocztowej: sekretariat@ug.lubin.pl bądź złożyć
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie (59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6, pok. Nr 5),
w terminie 26 września 2016 r. – 7 października 2016 r.
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