
ZARZĄDZENIE NR 136/19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz powołania zespołu ds. 
przeprowadzenia konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

z mieszkańcami fragmentów obrębów geodezyjnych Szprudowo, Rakowiec i Jaźwiska

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (j.t.Dz.U.2019.506 
ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/89/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego Poz. 4303 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniew,  zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić rozszerzone konsultacje społeczne w sprawie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego z mieszkańcami fragmentów obrębów geodezyjnych Szprudowo, Rakowiec 
i Jaźwiska

2. Powołuje Zespół ds. przeprowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych, o których mowa w pkt. 1,  
w składzie:

1) Anna Ziołkowska – Przewodniczący

2) Karolina Liebrecht – członek

3) Żaneta Sławińska– członek

4) Agnieszka Świercz-Hyska – członek

§ 2. 1. Rozszerzone konsultacje społeczne dotyczą projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla mieszkańców fragmentów obrębów geodezyjnych Szprudowo, Rakowiec i Jaźwiska przez 
realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego „Planowanie 
z mieszkańcami” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020

2. Przygotowanie i przeprowadzenie rozszerzonych konsultacji społecznych oraz sporządzenie Raportu 
z przebiegu konsultacji powierza się Zespołowi ds. rozszerzonych konsultacji społecznych, o którym mowa w § 
1 ust. 2.

3. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z przeprowadzonymi 
konsultacjami.

§ 3. 1. Zasięg konsultacji społecznych obejmuje obszary Szprudowa, Rakowca i Jaźwisk.

2. Rozszerzone konsultacje społeczne będą prowadzone w następujących formach:

a) konsultacje pisemne (korespondencyjne – nadsyłanie uwag/propozycji/opinii)

b) konsultacje on-line z wykorzystaniem platformy stacja-konsultacja.pl

c) punkt konsultacyjny

d) spotkania konsultacyjne

3. Terminy i miejsca spotkań otwartych zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym 
w formie informacji  zamieszczonej na stronie internetowej Gminy Gniew, w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy Gniew, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz w obszarze, którego 
dotyczy przedmiot konsultacji.

4. Proces konsultacji społecznych potrwa od października 2019 r do września 2020 r.

5. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione w formie Raportu  i zostaną opublikowane 
w ciągu 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie internetowej Gminy Gniew oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Gniew.
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§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Gniew, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz 
w obszarze, którego dotyczy przedmiot konsultacji.

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Gniew

Maciej Czarnecki
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