
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.167.2015

BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektów 

Strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020

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

(t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 1515) oraz  uchwałą 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 i innymi grupami odbiorców, o 

których mowa w §3, konsultacje w sprawie ustalenia treści następujących projektów strategii:

1) Strategii  Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020  na lata 2016-

2026 z perspektywą do 2030 roku;

2) Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na 

lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku;

3) Strategii  Rynku  Pracy  Obszaru  Funkcjonalnego  Partnerstwo  Nyskie  2020  na  lata 

2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

§ 2.

Konsultacje  przeprowadzone  zostaną  w  formie  wyrażania  opinii  i  składania  uwag  oraz 

propozycji dotyczących treści projektów strategii, o których mowa w §1.

§ 3.

Konsultacje,  o  których  mowa  w  §2  przeprowadzone  będą  w  terminie  od  

22 października 2015 r. do 20 listopada 2015 r., zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin Rodzaj konsultacji Grupa odbiorców

22.10.2015

godz. 8:00-9:30

godz. 9:45-11:15

godz. 11:30-13:00 

Spotkania konsultacyjne

Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Społecznego

Strategia Rynku Pracy

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, 

przedstawiciele organizacji poza-

rządowych

22.10.2015

godz. 14:00-15:30

godz. 15:45-17:15

godz. 17:30-19:00

Spotkania konsultacyjne

Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Społecznego

Strategia Rynku Pracy

Mieszkańcy



22.10.2015 -

20.11.2015

Konsultacje on-line za pomocą 

platformy 

www.cyfrowademokracja.pl

Mieszkańcy, liderzy opinii, 

przedsiębiorcy, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych

i  polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom Gminy Biała i innym grupom odbiorców, o których 

mowa  w  §3  treści  projektów  strategii,  o  których  mowa  w  §1 w  Biuletynie 

Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Białej:  www.bip.biala.gmina.pl oraz 

na stronie promocyjnej  tut. Urzędu:  www.biala.gmina.pl, a także na platformie: 

www.cyfrowademokracja.pl 

2) przyjmowaniu od mieszkańców Gminy Biała i innych grup odbiorców, o których 

mowa w §3 ustnych i pisemnych uwag, propozycji dot. udostępnionych  projektów 

strategii, o których mowa w §1 podczas spotkań konsultacyjnych.

§ 4.

1. Wzory formularzy, do wnoszenia uwag, opinii do projektów strategii, o których mowa w 

§1 określają załączniki do niniejszego zarządzenia:

1)  Załącznik  Nr  1.  Formularz  zgłaszania  uwag  do  Strategii  Rozwoju  Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020;

2)  Załącznik  Nr  2.  Formularz  zgłaszania  uwag  do  Strategii  Rozwoju  Społecznego 

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020;

3)  Załącznik  Nr  3.  Formularz  zgłaszania  uwag  do  Strategii  Rynku  Pracy  Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

2. Formularze,  o  których  mowa w ust.  1  zostaną  zamieszczone w Biuletynie  Informacji 

Publicznej oraz na stronie promocyjnej Urzędu pod adresami, o których mowa w § 3 pkt 1 

oraz dostępne będą podczas spotkań konsultacyjnych.

3. Wypełnione formularze, należy składać w terminie do 20 listopada 2015 r., poprzez:

1) złożenie w ramach spotkań konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Białej (sala 

widowiskowo-konferencyjna,  I p.);

2) przesłanie  wypełnionego  formularza  za  pomocą  platformy 

www.cyfrowademokracja.pl

§ 5.

1. Wszystkie złożone uwagi, opinie i propozycje będą przeanalizowane oraz  przygotowane 

zostaną ewentualne poprawki do projektów strategii, o których mowa w §1.

2. Konsultacje w formie, o której mowa  w §2 są ważne bez względu na ilość uwag, opinii, 

czy poprawek.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Białej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

/-/ Edward Plicko



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.167.2015 
Burmistrza Białej z dnia 14 października 2015 r. 

 

 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 

Instytucja  

Imię i nazwisko  

Telefon  

Adres e-mail  

 

Rozdział/część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

 

Nr strony  

Treść uwagi  

 

 

Uzasadnienie uwagi  

 

 
 

Rozdział/część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

 

Nr strony  

Treść uwagi  

Uzasadnienie uwagi  

�  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ResPublic sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w formularzu, wyłącznie dla potrzeb 

realizacji projektu Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich 

danych i ich poprawiania. 

 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.167.2015 
Burmistrza Białej z dnia 14 października 2015 r. 

 

 

 
Formularz zgłaszania uwag 

do Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 

Instytucja  

Imię i nazwisko  

Telefon  

Adres e-mail  

 

Rozdział/część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

 

Nr strony  

Treść uwagi  

 

 

Uzasadnienie uwagi  

 

 
 

Rozdział/część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

 

Nr strony  

Treść uwagi  

Uzasadnienie uwagi  

�  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EU-Consult sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w formularzu, wyłącznie dla potrzeb 

realizacji projektu Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich 

danych i ich poprawiania. 

 



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.167.2015 
Burmistrza Białej z dnia 14 października 2015 r. 

 

 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 

Instytucja  

Imię i nazwisko  

Telefon  

Adres e-mail  

 

Rozdział/część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

 

Nr strony  

Treść uwagi  

 

 

Uzasadnienie uwagi  

 

 
 

Rozdział/część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

 

Nr strony  

Treść uwagi  

Uzasadnienie uwagi  

�  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badawczy IPC sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w formularzu, wyłącznie dla 

potrzeb realizacji projektu Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do dostępu do 

treści swoich danych i ich poprawiania. 

 


