
Zarządzenie Nr 76/16 

Wójta Gminy Strzyżewice 

z dnia 15.11.2016 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2016 – 2020”.  

 

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 4 uchwały nr XXXIV/143/13 z dnia 19 lutego 

2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Strzyżewice, Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

§ 1. 

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących 

projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2016 – 

2020”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w okresie od dnia 

16.11.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Strzyżewice na lata 2016 – 2020”. 

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu 

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2016 – 2020” oraz zebranie 

propozycji projektów do realizacji przez podmioty gospodarcze, społeczne i publiczne na 

terenie rewitalizowanym lub w bezpośrednim sąsiedztwie, wiążących się z terenem 

rewitalizowanym. 

§ 2. 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 

społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

 

§ 3. 

1. Konsultacje prowadzone będą w następujących formach: 

1) Spotkania otwartego podczas którego omówiony zostanie projekt dokumentu 

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2016 – 2020”, a także 

wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz zebranie propozycji projektów do realizacji przez 



podmioty gospodarcze, społeczne i publiczne na terenie rewitalizowanym lub w 

bezpośrednim sąsiedztwie, wiążących się z terenem rewitalizowanym oraz składanie ich 

do protokołu. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Strzyżewice, 

Strzyżewice 109, 23 – 107 Strzyżewice, w dniu 28.11.2016 r. o godzinie 10
00

; 

2) Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,  

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia 

nr 76/16 z dnia 15.11.2016 r. oraz formularza propozycji zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 

do zarządzenia nr 76 z dnia 15.11.2016 r. Wypełnione formularze można dostarczyć:  

a. drogą elektroniczną na adres: wiolettamucha@wp.pl, 

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23 – 

107 Strzyżewice, z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 16.11.2016 r. do 30.11.2016 r., 

c. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23 – 107 

Strzyżewice, pok. nr 28, w godzinach pracy Urzędu Gminy Strzyżewice. 

2. Brak podania danych kontaktowych na formularzach będzie skutkował nieważnością 

zgłoszonych propozycji.  

§ 4. 

Materiały tj. projekt dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 

2016 – 2020”, Formularz konsultacyjny zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 76/16 

z dnia 15.11.2016 r. oraz formularz propozycji zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do 

zarządzenia nr 76/16 z dnia 15.11.2016 r. dostępne będą: 

 w BIP Urzędu Gminy Strzyżewice: http://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl, 

 na stronie internetowej Gminy Strzyżewice: www.strzyzewice.lubelskie.pl, 

 w Urzędzie Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23 – 107 Strzyżewice pok. nr 23  

w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

§ 6. 

1. Nie przedstawienie w wyznaczonym w § 1. ust. 1 terminie opinii i uwag, oznacza 

akceptację projektu dokumentu bądź rezygnację z przysługującego prawa do 

przedstawienia swojego stanowiska. 

2. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących. 

3. Wyniki konsultacji społecznych podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej: www.strzyzewice.lubelskie.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej http://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

gminy tj.: na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzyżewice oraz na tablicach ogłoszeń 

we wszystkich sołectwach. 

4. Informacja o prowadzonych konsultacjach zamieszczona będzie na stronie internetowej 

gminy: www.strzyzewice.lubelskie.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej: http://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

gminy tj.: na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzyżewice oraz na tablicach ogłoszeń 

we wszystkich sołectwach. 

§ 7. 

Konsultacje społeczne obejmują obszar Gminy Strzyżewice. 
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§ 8. 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest 

Wioletta Mucha – insp. ds. funduszy strukturalnych, Urząd Gminy Strzyżewice, 

tel.: 81 56 69 615, e-mail: wiolettamucha@wp.pl. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


