
ZARZĄDZENIE NR B.0050.158.2016
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń", sporządzonego w związku z realizacją projektu pn.: "Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń", dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ze środków Funduszu Spójności.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 
z późn. zm.), art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz 
na podstawie § 5 Uchwały Nr VIII/2/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktu prawa miejscowego,

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie „zmiany uchwały nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń" zmienionej uchwałą nr X/4/2015 
Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia "Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń".

§ 2

1. Celem konsultacji, o których mowa § 1 jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Bieruń na temat projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń" zmienionej uchwałą nr X/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 
2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń".

2. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Bieruń.

3. Podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach będą mieszkańcy Gminy Bieruń oraz inne podmioty zaangażowane 
w tworzenie Planu m.in.: wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne gminy.

§ 3

Określa się:

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 3 sierpnia  2016 roku,

2) termin zakończenia konsultacji na dzień: 24 sierpnia 2016 roku.

§ 4

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) udostępnienie projektu uchwały w Biurze Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu,

2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w zakładce poświęconej 
konsultacjom społecznym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) zaproszenie do składania uwag i opinii na temat projektu uchwały osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub za pośrednictwem Internetu na wskazany adres 
e-mail, na formularzu zgłaszania uwag i opinii, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

4) zamieszczenie informacji o konsultacjach na tablicach ogłoszeń,

5) przekazanie informacji o planowanych konsultacjach radnym Rady Miejskiej w Bieruniu.

§ 5

1. Do przeprowadzenia konsultacji powołać Zespół Konsultacyjny w składzie:
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1) Przemysław Major – Przewodniczący Zespołu,

2) Agnieszka Demska-Furgał – Członek Zespołu,

3) Weronika Rutkowska - Członek Zespołu.

2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Przewodniczący Zespołu.

3. W toku prac i czynności w trakcie konsultacji Zespół korzystać może z pomocy i doradztwa innych pracowników Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu.

4. Zespół Konsultacyjny opracowuje zbiorcze wyniki konsultacji i przedstawia je Burmistrzowi Miasta w terminie do 7 dni od 
dnia zakończenia konsultacji.

5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Burmistrz Miasta.

6. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół.

7. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Bieruniu, upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej 
i na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie do 7 dni od 
zakończenia konsultacji.

§ 6

1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącemu Zespołu oraz Sekretarzowi Miasta, każdemu w zakresie praw 
i obowiązków.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej gminy oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń.
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Załącznik nr 1 

 

 

 

……………………….……….. …………………………………… 

/Nazwa i adres podmiotu/ /data/ 

 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII 

do projektu uchwały w sprawie  

zmiany uchwały nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń" zmienionej 

uchwałą nr X/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Bieruń". 

 

 

1. Termin zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały: 

od dnia 03.08.2016 r. do dnia 24.08.2016 r. 

2. Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

………………………………………………………………… 

/Imię i nazwisko osoby uprawnionej do konsultacji 

lub reprezentującej podmiot uprawniony do konsultacji/ 

UWAGA! 

 Formularz należy: 

- złożyć w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń) 

z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”, lub 

- przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu lub za pośrednictwem Internetu na 

adres e-mail: urzad@um.bierun.pl z dopiskiem „Konsultacje  społeczne  – PGN”. 
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