
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2018
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o projekcie 
dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipie na lata 2018-2023”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r., 
poz. 1875 t.j), art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz § 3, 4 i 5 uchwały nr XLV/427/2014 
Rady Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Lipie.

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipie 
na lata 2018-2023, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 28 lutego 2018 r. do 07 marca 
2018 r.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców gminy Lipie na temat zapisów projektu 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipie na lata 2018-2023.

§ 3. 1. Konsultacje odbywać się będą w formie wyrażenia pisemnych opinii, zgłaszania propozycji, 
składania uwag za pomocą ankiety konsultacyjnej.

2. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.
§ 4. 1. Opinie i uwagi do przedmiotu konsultacji można składać:

a) w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub 
osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 3.

b) w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl     w terminie określonym w § 
2 ust. 1 na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane 
w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 5.  Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych są dostępne na stronie internetowej 
gminy Lipie www.lipie.pl   , w zakładce Aktualności, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Lipie, w zakładce Inne - Komunikaty oraz na oficjalnym profilu facebook gminy Lipie. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.17.2018 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

 

Ankieta konsultacyjna 

do projektu dokumentu 

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipie na lata 2018-2023” 

 

1. Informacja o zgłaszającym 

Imię i nazwisko  

Instytucja (jeśli dotyczy)  

adres  

e-mail  

telefon  

 

 

Opinie i uwagi do projektu LPR (wraz z uzasadnieniem): 
……………………………………………………………………………………………………..…..… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………., dn. ………………….               ………………………….. 

       Imię i nazwisko  

 

 

Wypełniony formularz prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:  

sekretariat@uglipie.pl 

W tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne – LPR” 

Formularz można przesłać także listownie na adres Urzędu Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,  

42-165 Lipie. 
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