
ZARZĄDZENIE NR 45.2016 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY TORZYM 

z dnia 27 września 2016 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Torzym na lata 2016-

2020. 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1. Postanawia się przeprowadzić z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Torzym 

konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Torzym. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Torzym na lata 2016-2020” dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020. 

3. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i wniosków dotyczących Projektu. 

4. Konsultacje przeprowadzone będą na obszarze Gminy Torzym. 

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na obszarze 

Gminy Torzym posiadające czynne prawo wyborcze do organów samorządowych 

§ 2. 

1. Konsultacje jak w §1 odbędą się w terminie od 3 października 2016 r. do 14 

października 2016 r.  

2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii 

i wniosków na „Formularzu uwag do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Torzym na lata 2016-2020”, zwanym dalej „formularzem uwag”, stanowiącym 

załącznik do niniejszego zarządzenia  

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej gminy 

www.torzym.pl/ oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Urzędu Miejskiego w 

Torzymiu http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/, na których zamieszczony będzie 

Projekt oraz formularz uwag w zakładce Konsultacje społeczne.  

4. Projekt i formularz uwag dostępne będą również w Referacie Budownictwa, 

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 

Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32,66-235 Torzym, tel. 68 341 62 31 

§ 3. 

1. Wypełniony formularz uwag należy w terminie określonym w § 2 ust. 1 przesłać na 

adres skrzynki pocztowej: urzad@torzym.pl bądź złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu 

Miejskiego w Torzymiu. 

http://www.torzym.pl/
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/
mailto:urzad@torzym.pl


2. Formularze uwag, które są anonimowe i które wpłyną po godz.15.30 dnia 14 

października 2016 r. nie będą brane pod uwagę. 

§ 4. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz ich wynikach podlega 

podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Torzymiu, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Torzym, stronie 

internetowej gminy www.torzym.pl, BIP oraz w prasie o zasięgu gminnym. 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy.  

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz  

/-/ Ryszard Stanulewicz 

http://www.torzym.pl/

