
Zarządzenie  Nr 22/2017
Wójta Gminy Lutowiska 

z dnia 10 maja 2017r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata 2017-2023

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2016r. poz. 446) oraz uchwały Nr XIV/67/2016  Rady Gminy Lutowiska z dnia 23 marca
2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj.
Podk. poz. 14710) zarządzam:

§ 1

Przeprowadzenie  konsultacji  społecznych  projektu  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  dla
Gminy Lutowiska na lata 2017-2023

§ 2
1. Przedmiotem konsultacji jest dokument opracowany przez firmę zewnętrzną u udziałem
partnerów społecznych, zwany dalej projektem LPR.
2. Konsultacje obejmują obszar Gminy Lutowiska.
3. Konsultacje prowadzone będą w formach;
    a/ Wypełnienie formularza  na stronie internetowej gminy www.lutowiska.pl,
    b/ Wypełnienie formularza w  wersji papierowej, dostępnej na stronie internetowej lub w Urzędzie
Gminy  i  dostarczenie  lub  przesłanie  do  Urzędu  pocztą  tradycyjną  lub  elektroniczną  na  adres
gp@lutowiska.pl.,
4. Konsultacje rozpoczynają się 12.05.2017r. i trwać będą do 25.05.2017r.
5.Projekt LPR dostępny  na stronie internetowej gminy www.lutowiska.pl , 
6.Wyniki konsultacji zostaną omówione w sporządzonym raporcie z ich przebiegu.

§ 3

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Koordynatorowi  Zespołu  ds.  opracowania  LPR  –
kierownikowi Referatu Działalności Gospodarczej i Planowania UG

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                                      Wójt Gminy Lutowiska

                                                                                                                            Krzysztof Mróz

http://www.lutowiska.pl/


Zarządzenie  Nr 27/2017
Wójta Gminy Lutowiska 
z dnia 12 czerwca 2017r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących  Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska

 na lata 2017-2023

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2016r. poz. 446) oraz uchwały Nr XIV/67/2016  Rady Gminy Lutowiska z dnia 23 marca
2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj.
Podk. poz. 14710) zarządzam:

§ 1
W § 2 zarządzeniu  Nr 22/2017Wójta Gminy Lutowiska z dnia 10 maja 2017r. zmienia się 
ust. 4 i 5 które otrzymują brzmienie:
„4. Konsultacje rozpoczynają się 12.05.2017r. i trwać będą do 27.06.2017r.
  5.Projekt  LPR  dostępny   na  stronie  internetowej  gminy  www.lutowiska.pl oraz  w  Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy”.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Koordynatorowi  Zespołu  ds.  opracowania  LPR  –
kierownikowi Referatu Działalności Gospodarczej i Planowania UG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                                 Wójt Gminy Lutowiska

                                                                                                                Krzysztof Mróz

http://www.lutowiska.pl/

