
 
ZARZADZENIE Nr 215/2017 

Wójta Gminy Osie 

z dnia 28 września 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Osie na lata 2017-2023. 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2016 r. poz. 446 t. j. ze zm.)1, Wójt Gminy Osie zarządza co następuje:  

 

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, 

dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Osie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Osie na lata 2017-2023, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w okresie od 

dnia 29 września 2017 r. do dnia 30 października 2017 r.  

2. Przedmiotem konsultacji jest zatwierdzenie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Osie na lata 2017-2023.  

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących w/w Programu.  

§ 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia, będzie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Osie pod adresem 

www.osie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Osie.  

§ 3. Konsultacje będą prowadzone w formie:  

1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających 

omówienie i ocenę propozycji działań, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich 

do protokołu; spotkanie odbędzie się w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Osie (pokój nr 3) w dniu 

10.10.2017 r. o godz. 10.00  

2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej:  

a. drogą elektroniczną na adres: sekretarz@osie.pl,  

b. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Osie w godz. pracy urzędu 7.00-15.00 

3. zbierania uwag ustnych pod nr tel.: 52 3329540 lub w pok. Nr 13, I piętro Urzędu Gminy Osie, ul. 

Dworcowa 6, w godzinach pracy urzędu 7.00-15.00.  

§ 4. Materiał konsultacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji dostępny będzie:  

– w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.osie.pl  

 – na stronie internetowej Gminy Osie pod adresem www.osie.pl  

– w sekretariacie Urzędu Gminy Osie w godzinach pracy urzędu: pon. – pt. 7.00-15.00,  

§ 5. 1. Zakres konsultacji dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023  

2. Konsultacje obejmują obszar Gminy Osie.  

3. Podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach będą mieszkańcy Gminy Osie.  

4. W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy Osie, posiadający 

czynne prawo wyborcze.  

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023 

§ 7. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Marek 

Lejk – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Gminy Osie, tel. 52 3329540, kom. 530-702-640, e-mail: admin@osie.pl  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Osie 

(-) Michał Grabski 


