
Zarządzenie Nr 74/Z/2017 

Burmistrza Lubska  

z dnia 17.07.2017r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017-2023. 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948, 

z 2017 r. poz. 730, 935) oraz § 3 uchwały Nr XL/217/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia  

28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Lubsko (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r.poz.2793), zarządzam co 

następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, 

dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 

2017-2023”,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

2. Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 19 lipca do 1 sierpnia 2017 r. do godz. 

15:30. 

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń projektu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017-2023. 

 

§ 2. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie gminy Lubsko.  

 

§ 3. 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:  

1. mieszkańcy gminy, 

2. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze, 

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą, 

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

6. organy władzy publicznej, 

7. inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  

 

§ 4. 

Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na 

tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lubsko: 

http://bip.lubsko.pl/ oraz na miejskiej stronie internetowej: http://lubsko.pl/pl. 

 

 



§ 5. 

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach: 

1) Zbieranie uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej 

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenia. Wypełnione formularze można dostarczyć: 

 drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@lubsko.pl;  

 drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Lubsko, Plac Wolności 1,  

68 – 300 Lubsko; 

 bezpośrednio do Biura Obsługi Interesantów, Ratusz pl. Wolności 1 parter,  

w godzinach:  

 poniedziałek 7.30-17.00,  

 wtorek - czwartek 7.30 -15.30, 

 piątek 7.30 -14.00.  

Termin zgłaszania uwag i opinii upływa 1 sierpnia 2017 roku o godz. 15:30. 

2) Spacerów studyjnych i wywiadów,ukierunkowanych na zawarte w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji projekty, przeprowadzonych w dniach 24.07.2017 r.  

w miejscowości Lubsko,  25.07.2017 r. w miejscowości Lutol oraz 26.07.2017 r.  

w miejscowości Tuchola Żarska. 

 

§ 6. 

Materiał informacyjny dotyczący konsultacji będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Lubsku: http://lubsko.pl/pl/oraz http://lubsko.pl/pl/rewitalizacja, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy: http://bip.lubsko.pl/oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 

Miejskiego w Lubsku. 

 

§ 7. 

Wyniki konsultacji udostępnione będą na miejskiej stronie internetowej.  

 

§ 8. 

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji będą: 

a) Joanna Marcinów – z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 

b) Agnieszka Ślifirska – samodzielny referent ds. pozyskiwania środków pomocowych  

w Wydziale Organizacyjnym. 

 

§ 9. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pani Joannie Marcinów. 

 

§ 10. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

Burmistrz Lubska 

Lech Jurkowski 
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