
ZARZADZENIE NR 44/2020 
WÓJTA GMINY WIERZBICA 
z dnia 17 lipca 2020 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia aktualizacji konsultacji społecznych Lokalnego Programu 

Rewitalizacji.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 6 ust. 1 uchwały nr XX/131/2016 Rady Gminy 

Wierzbica z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Wierzbica, zarządza się: 

  § 1. Przedmiotem konsultacji będzie zebranie uwag do aktualizacji  projektu Lokalnego Programu 
Rewitalizacji w Gminie Wierzbica 

  § 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: 

1) zbierania uwag w postaci papierowej; 

2) składania wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica lub 

przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wierzbica.pl (uwagi 

przekazane po upływie terminu konsultacji nie będą brane pod uwagę). 

3) bezpośrednio do urny  umieszczonej na holu głównym (parter) budynku Urzędu Gminy.  

§ 3. Konsultacje będą obejmowały cały obszar Gminy Wierzbica. 

§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 04.08.2020 r. do dnia 10.08.2016 r. (7 dni). 

2. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie w dniach trwania konsultacji do wglądu: 

1) na stronie internetowej www.wierzbica.pl; 

2) na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl. 

3. Członkowie Zespołu Koordynującego będą przyjmowali opinie i udzielali wyjaśnień przez 

cały okres trwania konsultacji społecznych w formie elektronicznej  Urzędu Gminy. 

4. Przedstawiciele  Grupy BST Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice będą przyjmować 
opinie i udzielać wyjaśnień drogą  e-mailową w dniu od 04.08.2020 do 10.08.2020 r. w godzinach od 
10.00 do 17.00. 

5. Przyjmowanie opinii i udzielanie wyjaśnień będzie prowadzone również drogą 

elektroniczną przez adres e-mail: rewitalizacja@wierzbica.pl. 

§ 5. Czynności związane z przeprowadzaniem konsultacji będą realizowane przez: 

1) Zespół Koordynujący aktualizację Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji; 

2) Grupa BST Sp. z o.o.  ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 


