
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Zarządzenie 24/2017 

Wójta Gminy Kąkolewnica 

 z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć                          

i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm. oraz § 3 ust. 1  uchwały Nr IV/18/2011 Rady 

Gminy Kąkolewnica z dnia 10 lutego 2011 r. w szczegółowego sposobu konsultowania z 

radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, 

w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Kąkolewnica. 

2. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 18 maja 

2017 r. 

3. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach: 

1) Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji 

przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kąkolewnica oraz na stronie 

internetowej Gminy – www.kakolewnica.lublin.pl  oraz dostępnych w sekretariacie 

Urzędu Gminy. 

2) Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 8 maja 2017 r. od godz. 

15:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Rozmowy z mieszkańcami 

oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy. 

3) Warsztatów w dniu 8 maja 2017 r. na których omówiony zostanie projekt Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 

17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

§ 2. 

1. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica oraz formularz 

konsultacyjny będą dostępne od dnia 8 maja 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Kąkolewnica,  na stronie internetowej Urzędu Gminy Kąkolewnica – 
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www.kakolewnica.lublin.pl  oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Kąkolewnica, w 

godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30. 

2. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy 

Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica lub dostarczyć bezpośrednio do 

sekretariatu Urzędu Gminy Kąkolewnica, w terminie do dnia 18 maja 2017 r., do 

godziny 15.30.  

§ 3. 

W skład zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji, przygotowanie wstępnej 

informacji dotyczącej konsultowanego projektu dokumentu, a także sprawozdania z przebiegu 

konsultacji, wchodzą: 

1)  Paweł Komoń -  zastępca wójta, przewodniczący Zespołu; 

2)  Dariusz Korulczyk – kierownik referatu ds. inwestycji, koordynator projektu, 

odpowiedzialny również za partycypację społeczną – zastępca przewodniczącego 

Zespołu; 

3) Kamil Truba – inspektor ds. wdrażania funduszy pomocowych, członek Zespołu, 

odpowiedzialny również za prowadzenie dokumentacji Zespołu Projektowego; 

4)  Ilona Mirosław – ekspert zewnętrzny ds. analiz, członek Zespołu;  

5)  Krzysztof Jakubowski – ekspert zewnętrzny ds. konsultacji społecznych, członek 

Zespołu; 

6)  Michał Widomski –  zewnętrzny ekspert ds. rozwoju gospodarczego, członek 

Zespołu; 
 

§ 4. 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1 do 

Zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta, przewodniczącemu 

Zespołu. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


