
ZARZĄDZENIE NR VII/480/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie: konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji dla Lubartowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późno zm.) oraz § 5 Uchwały Nr XXI/119/12 Rady Miasta
Lubartów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2012 r. poz. 1540)
zarządzam, co następuje:

§1
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lubartów

z inicjatywy Burmistrza.
2. Przedmiotem konsultacji jest opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Lubartów.

§2
Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) zorganizowanie trzech otwartych spotkań z mieszkańcami Miasta Lubartów,
umożliwiających składanie wniosków i uwag: pierwsze spotkanie odbędzie
się w terminie 16.12.2016 r. godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów,
ul. Jana Pawła" 12 (sala nr 1O), następne dwa spotkania planowane są w I i "
kwartale 2017 r. Dokładne terminy i godziny zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta co najmniej 14 dni przed planowanymi spotkaniami.

2) przeprowadzenie badań ankietowych w terminie od 02.01.2017 r. do 30.01.2017 r.
(rozesłanie ankiet do 70% gospodarstw domowych znajdujących się na terenie
wyznaczonym do rewitalizacji);

3) zgłaszanie uwag i opinii za pomocą kwestionariusza na stronie internetowej Urzędu
Miasta Lubartów w terminie od 30.01.2017 r. do 12.02.2017 r.

4) zorganizowanie forum lokalnego w dniu 12.01.2017 r.

§3
Wyznaczam Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów
jako komórkę organizacyjną odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wykonanie Zarządzenia powierzam
i Funduszy Zewnętrznych.

§4
Naczelnikowi Wydziału Strategii, Rozwoju

§5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.lubartow.pl.

http://www.lubartow.pl.

