ZARZĄDZENIE nr 234/16
Burmistrza Łap
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łapy na lata 2016-2020
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr XLIV/624/09 Rady Miejskiej w Łapach z
dnia 30 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenie konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta i Gminy Łapy zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Łapy Planu
Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łapy na lata 2016-2020. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w celu uzyskania opinii mieszkańców w formie pisemnej na
formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 3.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 03.06.2016 r. do 13.06.2016 r. do godz.
17:00. W dniu 03.06.2016 r. projekt Planu Rozwoju Lokalnego zostanie zamieszczony na stronie
internetowej
www.lapy.pl
oraz
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl oraz wyłożony w holu Urzędu Miejskiego w Łapach - w celu
uzyskania opinii mieszkańców.
§ 4.
Od dnia umieszczenia komunikatu, mieszkańcy mają 10 dni na zgłoszenie swoich uwag na
formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia, w Urzędzie Miejskim w Łapach
lub za pośrednictwem poczty email: sekretarz@um.lapy.pl.
§ 5.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących
w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z Uchwałą Nr XLIV/624/09 Rady
Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Łapy.
§ 6.
Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.
§7.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 234/16
Burmistrza Łap
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie z dnia 03.06.2016 r.
o konsultacjach społecznych w sprawie projektu
Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łapy na lata 2016-2020
Burmistrz Łap ogłasza konsultacje społeczne
1. Cel konsultacji
Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Łapy w sprawie poddanej
konsultacji.
2. Przedmiot konsultacji
Projekt Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łapy na lata 2016-2020.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 03.06.2016 – 13.06.2016.
4. Forma konsultacji
Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie
formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z
projektem Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łapy na lata 2016-2020.
Projekt Planu zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.lapy.pl, w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl, a także
będzie dostępny w holu Urzędu Miejskiego w Łapach w godz. 7.30 – 15.30. Wypełnione
formularze należy wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego lub przesyłać
drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretarz@um.lapy.pl do 13.06.2016 r. do godz. 17:00 lub
na adres Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy – decyduje
data wpływu.
5. Zasięg terytorialny konsultacji
W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta i Gminy Łapy.
6. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Sekretarz Gminy.
Uwaga:
Propozycje, uwagi i opinie:
 przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych,
 złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem
03.06.2016 r. bądź po godz. 17:00 w dniu 13.06.2016 nie będą uwzględnione.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 234/16
Burmistrza Łap
z dnia 3 czerwca 2016 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU

Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łapy na lata 2016-2020
Paragraf, punkt, litera i nr strony:
……………………………………………………………………………………..………………………………...
……….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………..………………………………...
……….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...........................
Treść uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 234/16
Burmistrza Łap
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Wyniki konsultacji społecznych projektu

A. Zestawienie zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Łapy propozycji i uwag
dotyczących przedmiotu konsultacji:
1. ………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………………………...
4. ………………………………………………………………………………………………...
5. ………………………………………………………………………………………………...
B. Zestawienie zgłoszonych opinii dotyczących przedmiotu konsultacji wraz z propozycją
stanowiska Burmistrza Łap do danej opinii:
1. ………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………………………...
4. ………………………………………………………………………………………………...
5. ………………………………………………………………………………………………...

C. Podsumowanie wyników konsultacji:
…………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………...…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………...…………………………………………………..
…………………………………………………………………………….…..……………………………………..
…………………………………………………………………………………...…………………………………..

