
W(JT 91NY LEOSCTh 
ul. Prtyz*ntOW3 05-155 Leoncin 

ZARZ4DZENIE NR 80/2016 

WOJTA GMINY LEONCD 

z dnia 8 listopada 2016 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych zwiqzanych z opracowaniem 
,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leoncin 2016 - 2023" 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2pkt. la) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz.0 z 2015 r., poz. 1515) i art. 39 ustawy z dnia 3 pa±dziernika 2008 r. 
o udostçpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeñstwa w ochronie §rodowiska 
oraz o ocenach oddzialywania na grodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, oraz Uchwaly Nr 
XIV/53/2011 Rady Gminy Leoncin dotyczqcej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkañcami Gminy Leoncin zarzqdzam co nastepuje: 

§1 

1. Zarzqdza przeprowadzenie konsultacji spolecznych z mieszkañcami Gminy Leoncin 
2. Przedmiotem konsultacji spolecznych jest zebranie opinii dotyczqcych dokumentu ,,Lokalny 

Program Rewitalizacji Gminy Leoncin na lata 2016-2023" 

§2 

Konsultacje spoleczne, o których mowa w § 1 skierowane sq do wszystkich mieszkañców oraz obejmujq 
swoim obszarem Gminç Leoncin. 

§3 

1. Ustala sic termin przeprowadzenia konsultacji spolecznych od dnia 8.11.2016 r. do dnia 
22.11.2016 r. 

2. Konsultacje spoleczne, o których mowa w § 1 odbçdq sic w fonnach: 
a) Udostcpnienia na stronie mternetowej Gminy projektu dokumentu ,,Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Leoncin na lata 2016-2023" od dnia 08.11.2016, 
b) zbierama uwag ustnych, które mozna zglaszaé we wtorki I czwartki w godz. 1000  - 1300  

w Urzçdzie Gminy Leoncin w pok. nr  19. 
3. Dodatkowo udostçpnia sic mieszkañcom mozliwoá zglaszania propozycj i dzialañ poprzez 

skiadanie ich w formic pisemnej w Sekretariacie Urzçdu Gminy w godzinach pracy Urzçdu 
w terminie okre1onym w § 3 pkt. 1 

1. Wójt podaje do publicznej wiadomoci wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich 
zakoñczenia poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzçdu Gminy Leoncin oraz na 
stronie intemetowej BIP Urzçdu Gminy Leoncin. 

2. Wójt Gminy przedstawia r6wniez wyniki konsultacji na najblizszej sesji Rady Gminy Leoncin 
zwolanej p0 ich zakoñczeniu. 

§5 

Osobq odpowiedzialnq za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji spolecznych jest Elzbieta 
Lawor - koordynator projektu, Urzqd IGminy Leoncin, tel. 22 785 66 00, ug.leoncin@t1en.pl  

§6 

WOJT GkR I NY 
Zarzqdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. 

Adam MftvcU 


