ZARZĄDZENIE NR SG.0050.123.2015
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zdzieszowice dotyczących
projektów uchwał w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata
2015-2020 i Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 20152032.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r, poz.
1515) oraz § 2 ust. 1, §3, §5 ust. 1 pkt 3 i § 8 Uchwały NR XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 1445) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania następujących
projektów uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020;
2) w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na
lata 2015-2032.
§ 2. Konsultacje społeczne odbywać się w terminie od dnia 12 października do dnia 22 października i mają
zasięg ogólnogminny.
§ 3. Konsultacje społeczne odbywać się będą w formie opinii, uwag i wniosków mieszkańców do projektów
uchwał, wyrażonych w następujący sposób:
1) poprzez
pocztę
elektroniczną,
wysyłając
wiadomość
e-mail
do
projektów
uchwał
na adres srodowisko@zdzieszowice.pl ;
2) pisemnie, kierując na piśmie uwagi lub wnioski do projektów uchwał i składając je bezpośrednio w Urzędzie
Miejskim w Zdzieszowicach w pokoju nr B207, bądź w sekretariacie urzędu od poniedziałki do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie do 19.10.2015 roku;
3) korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330
Zdzieszowice.
§ 4. W ramach prowadzonych konsultacji w dniu 19.10.2015 r. o godz. 14:30, w sali narad Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach, odbędzie się spotkanie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
dotyczące omówienia projektów uchwał wymienionych w § 1. Na spotkaniu pracownicy Urzędu Miejskiego oraz
wykonawca programów przedstawią ich treść i odpowiedzą na wszystkie uwagi i wnioski do dokumentów.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w spotkaniu.
§ 5. Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz
w siedzibie urzędu.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
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