ZARZĄDZENIE NR

1

19/2012

BURMISTRZA MIASTA wĄGRowCA
zdnia 15 listopada 2012 roku

o

przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu orlokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Wągrowca na lata 20lŻ-2020'.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z2OOI roku Nr I42, poz.159I zpoźn. zm.|)) oraz $ Ż tlst' 6 uchwĄ nrXYl93lŻ012 Rady Miejskiej
w Wągrowcl z dnia 23 lutego Ż0|Ż r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecinych w Gminie Miejskiej Wągrowiec (Dz.IJrz. Woj. wlkp. zŻ0l2 r., poz' 1460), zarządza się,
co następuje:

w

dniach od 7 do 21 grudnia Ż0I2 r. przeprowadzone zostaną konsułtacje społeczne,
projektu
dokumentu ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wągrowca na lata 2012dotyczące

s

1.

2020".

na temat założett
$ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców miasta Wągrowca
Miasta
Rewitalizacji
Programu
projekcie
dokumentu
w
przyjętych
,,Lokalnego
i kńrunków działail'
Wągrowca na lata

Ż0 IŻ-Ż0Ż0" .

a uprawnionymi do wyrażania
$ 3. Konsultacje mają charakter ogólnomiejski,

opinii są mieszkańcy

Wągrowca.

dostępny w dniach od 7 do ŻI grudnia
$ 4. Projekt dokumentu' o którym mowa w $ i, będzie
ZO{Z r. w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej

wwlv.r-ł,a grorviec.eu

1, można składaó w wersji
$ 5. Wnioski i uwagi dotyczące dokumentu, o którym mowa w $
paplerowej osobiścielub wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
si-too Wągrowiec (decyduje data stempla pocztowego), a także wysyłając pocztą elektroniczną
na adres miasto@rvagrowięc.ęu w terminie do 21 grudnia20|2 r'

się Krrysztofa Bierłę, Inspektora
$ 6. Na osobę koordynującą konsultacje społeczne, wyznacza
Wągrowcu.
w
Miejskiego
Urzędu
Miasta
Wydziału Rozwoju
$ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

w Biuletynie Informacji Publicznej.
$ 8. Zarządzenie podlega publikacji
życie z dniem podjęcia
$ 9. Zarządzenie wchodzi w

t
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r.Nr102'

lo".ross,Ńrl16'poz.1203,Ńrrcl,por.1759,z2005r.Nr172,poz.I441,Nr175,poz.1457'z2006r.Nr17,poz.128,Nr181,

poz.|337',Z2007;'Nr48,poz.327,Ni138,poz.974,Nr173,poz.1218,zŻ008r.Nr1B0,poz.1ll1iNr223,poz.1458,z2009r.Nr
poz. Ż30, z 2011 r' Nr 1 1 7, poz.
śż,p-. izo i Nr 1 57, poz.'ll4l, ,io:ro ,. Ni z8, poz' i42, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675' Nr 40,
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