
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.361.2016 
BURMISTRZA BIAŁEJ 

 z dnia 2 września 2016 r. 
 
 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektu 
Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023  

 
 Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016 r. poz. 446) oraz uchwały nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w  sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 1200) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Postanawia się przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Biała konsultacje w sprawie ustalenia  
treści projektu Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023. 
 

§ 2. 
 
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażania przez mieszkańców opinii i składania 
uwag, propozycji dotyczących treści projektu programu, o którym mowa w §1. 
 
 

§ 3. 
 

Konsultacje, o których mowa w §2 przeprowadzone będą w terminie od  
12 września 2016 r. do 26 września 2016 r.  i  polegać będą na: 1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała 

do roku 2023 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej: 
www.bip.biala.gmina.pl oraz na stronie promocyjnej tut. Urzędu: www.biala.gmina.pl; 

2) wyłożeniu projektu programu w Urzędzie Miejskim w Białej (w pok. nr 13, I p.); 
3) przyjmowaniu od mieszkańców pisemnych uwag, propozycji dot. udostępnionego  projektu 

programu. 
 

§ 4. 
 
1. Wzór formularza, do wnoszenia uwag, opinii do projektu programu, określa załącznik 
do niniejszego  zarządzenia. 2. Formularz, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie promocyjnej Urzędu pod adresami, o których mowa w § 3 pkt 1 oraz 
dostępny będzie w  miejscu wyłożenia projektu programu. 3. Wypełniony formularz, należy składać w terminie do 26 września 2016 r. do godz. 
17:00, poprzez: 
1) złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. nr 13, I p.); 2) przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: 
sekretariat@biala.gmina.pl 
 



§ 5. 
 1. Wszystkie złożone uwagi, opinie mieszkańców będą przeanalizowane oraz  

przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektu Lokalnego programu rewitalizacji 
miasta Biała do roku 2023. 
2. Konsultacje w formie, o której mowa  w §2 są ważne bez względu na ilość uwag, opinii, 
czy poprawek. 

 
§ 6. 

 
Wyznaczam i upoważniam Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 
Publicznych - p. Aleksandrę Sokołowską oraz Inspektora ds. promocji gminy i integracji 
europejskiej – p. Karinę Grelich-Deszczka do przygotowania projektu Lokalnego programu 
rewitalizacji miasta Biała do roku 2023. 
 

§ 7. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 

Burmistrz Białej 
 
/-/  Edward Plicko 

 
 


