
ZARZĄDZENIE Nr 7.2019

Wójta Gminy Białowieża 

z dnia 05 luty 2019r.

o terminie i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z aktualizacją dokumentu pt. 
„Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tj. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000) w związku z § 1 ust. 3 Uchwałą Nr XXVIII/151/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 
31 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
gminy Białowieża, zarządzam co następuje:

§1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z aktualizacją dokumentu pt. 
„Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023".

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie propozycji przyszłych projektów 
rewitalizacyjnych, które zostaną umieszczone w aktualizacji przedmiotowego dokumentu i przyczynią 
się do odnowy naszej Gminy a w szczególności obszaru rewitalizacji „Białowieża -  Centrum" tj: ulic : 
Stoczek, Sarnia, Sportowa, Kolejowa, Parkowa, Park Pałacowy.

§2

Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz 
przedstawicieli organizacji i instytucji m. in. społecznych, zawodowych, kulturalnych, sportowych, 
obejmują swoim obszarem całą Gminę Białowieża a w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji 
tj. -  mieszkańców ulic Stoczek, Sarnia, sportowa, Kolejowa, Parkowa, Park Pałacowy

§3

1. Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji społecznych w terminie od 12 lutego 2019 r. do 19 
lutego 2019 r.

2. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 odbędą się w formie:

a) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami gminy a w szczególności z mieszkańcami obszaru 
rewitalizacji oraz przedstawicielami organizacji społecznych, zawodowych, kulturalnych, politycznych i 
sportowych. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 18 luty 2019 r., w Sali Kina „ŻUBR", ul. 
Sportowa 1,17-230 Białowieża, o godz. 14

b) zbierania propozycji projektów w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza 
konsultacyjnego dostępnego na stronie Internetowej www.bialowieza.pl (w zakładce Rewitalizacja)



I

oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Białowieża. Wypełniony czytelnie formularz należy dostarczyć w 
terminie wskazanym w §3:

- drogą elektroniczną na adres: unia(S>ug.bialowieza.pl;

-drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1,17-230 Białowieża;

-oraz osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1,17-230 Białowieża, od pon. 
do pt. w godz. 7:30-15:30.

3. Propozycje projektów weryfikowane będą pod względem ich zgodności z potrzebami 
rewitalizacyjnymi obszaru „Białowieża-Centrum", zawartymi w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla 
gminy Białowieża na lata 2017-2023"

§4

l.W ójt podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 14 dni od daty ich zakończenia 
poprzez:

a) Wywieszenie wyniku konsultacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białowieża oraz na 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach

b) Opublikowanie na stronie internetowej www.bialowieza.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy 
Białowieża

2. Wójt Gminy przedstawi również wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy Białowieża 
zwołanej po jej zakończeniu.

§5

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem stosuje się zasady i tryb przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Białowieża określone w załączniku do Uchwały Nr XXVI11/151/09 
Rady Gminy Białowieża z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gminy Białowieża.

§6

Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Małgorzata Bzowska- 
Dowbysz.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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