ZARZĄDZENIE NR 0050. 133 .2017
BURMISTRZA WYRZYSKA
z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk na lata 2017 – 2023”

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/265/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Wyrzysk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 3744) zarządza się, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Wyrzysk projektu
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk na lata 2017-2023”.
§ 2. 1. Celem konsultacji, o których mowa § 1 jest zebranie uwag, wniosków i opinii od
mieszkańców, przedstawicieli sektora gospodarczego i społecznego w sprawie projektu „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk na lata 2017 – 2023”.
2. Zasięg konsultacji: teren gminy Wyrzysk.
§ 3. Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 sierpnia 2017 roku;
2) termin zakończenia konsultacji na dzień 25 sierpnia 2017 roku.
§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) otwartego spotkania informacyjno - konsultacyjnego w terminie:
a) 24 sierpnia 2017 r., o godz. 15:30 w Osieku nad Notecią - Filia Biblioteki Publicznej,
ul. XX Lecia 7;
b) 24 sierpnia 2017 r., o godz. 17:00 w Wyrzysku - sala nr 9 Urzędu Miejskiego w Wyrzysku,
ul. Bydgoska 29 ;
2) zbierania uwag, wniosków, opinii i propozycji na temat projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji, przekazywanych przez interesariuszy osobiście w Referacie Inwestycji, Remontów i
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku lub przesłanych pocztą na adres
Urzędu,lub za pośrednictwem internetu, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
1) udostępnienie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Wyrzysku, ul. Bydgoska 29 (w Biurze Obsługi Mieszkańca - pokój nr 1 oraz w Referacie
Inwestycji, Remontów i Gospodarki Komunalnej);
2) zamieszczenie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na stronie internetowej Gminy
Wyrzysk www.wyrzysk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: konsultacje społeczne).
3. Formularz konsultacyjny, o których mowa w ust.1 pkt 2 należy składać w terminie
określonym w § 3 zarządzenia, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wyrzysku,
ul. Bydgoska 29 (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wyrzysku,
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, lub przesłać drogą elektronicznną na adres
funduszeunijne@wyrzysk.pl, z dopiskiem „Konsultacje społeczne Lokalny Programu
Rewitalizacji”.

§ 5. 1. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione najpóźniej w ciągu miesiąca od daty
zakończenia konsultacji i podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie gminy oraz zamieszczone na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Wyrzysk.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Remontów
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz zamieszczeniu na stronie
internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyrzysk.

