ZARZĄDZENIE NR 83/15
BURMISTRZA POLANOWA z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2015-2025
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), w trybie ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., poz. 1227 z późn.
zm.), uchwały Nr XXIX/264/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2009 r. w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Polanów zarządzam, co następuje:
§1
1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Polanów na lata 2015-2020 zwany dalej „Strategią”.
2. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii
mieszkańców Gminy Polanów w sprawie projektu Strategii.
§2
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 mają zasięg gminny i skierowane są do
mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Miasto i Gminę Polanów.
§3
1. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie upublicznienia projektu Strategii
oraz zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców. Wzór ankiety
konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Otwarte spotkanie z mieszkańcami wraz z prezentacją Strategii oraz warsztatem,
strategicznym odbędzie się w Polanowie w dniu 18 grudnia 2015r. o godzinie 11.00
na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanowie
3. Informacja o konsultacjach wraz z projektem Strategii i zaproszeniem do składania
uwag poprzez wypełnienie ankiety na udostępnionym wzorze będzie upubliczniona:
a) na oficjalnej stronie internetowej Polanowa www.polanow.pl,
b) poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie,
c) wskazanie komórki organizacyjnej, w której można uzyskać dodatkowe
informacje wraz z projektem dokumentu w wersji papierowej.
§4
1. Konsultacje w sprawie Strategii rozpoczynają się w dniu 11 grudnia 2015r. roku i
trwają 21 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu konsultacji
w źródłach, o których mowa w § 3 ust. 3., czyli do dnia 13 stycznia 2016r.
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2. Ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 4 ustęp 1.
3. Miejscem składania ankiet jest Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010
Polanów:
a. Sekretariat, pokój nr 5 (forma papierowa ankiety),
b. przesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-mail: m.zak@polanow.eu (forma
elektroniczna ankiety).
4. Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który zostanie dołączony do
skorygowanego projektu dokumentu Strategii i podany będzie do publicznej
wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania
uwag i opinii poprzez zamieszczenie go:
a. na stronie internetowej www.polanow.pl,
b. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie,
c. poprzez udostępnienie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie Referacie Promocji Gminy i Pozyskania Funduszy, Pokój Nr 18.
§5
1. Odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji, jest spółka
wykonująca Strategię na zlecenie Gminy Polanów: REMEDIS S.A. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Petera Mansfelda nr 4, e-mail: kmrowicki@remedis.eu, tel./fax
61 665 78 00.
2. Odpowiedzialną z ramienia Gminy Polanów z zakresu koordynacji działań
informacyjnych i technicznych jest Monika Krasnosielska-Żak, tel. 94 348 07 60, email: m.zak@polanow.eu.
§6
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Polanowa
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik: Wzór ankiety konsultacyjnej
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