
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.179.2015

BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektu 

Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

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  projektu  Strategii  Rozwoju 

Transportu  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 projektu strategii, o której mowa w §1.

§ 3.

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

05 listopada 2015 r. do 19 listopada 2015 r., zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin Rodzaj konsultacji Grupa odbiorców

05.11.2015

godz. 11:00-12:30

godz. 13:00-14:30

Spotkania konsultacyjne

Strategia Rozwoju Transportu 

Obszaru Funkcjonalnego PN2020

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe

Mieszkańcy

05.11.2015 -

19.11.2015

Konsultacje on-line za pośrednic-

twem poczty elektronicznej na 

adres: 

konsultacje.nysa@collect.pl

Mieszkańcy, liderzy opinii, 

przedsiębiorcy, organizacje poza-

rządowe



i  polegać będą na:

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

mowa w §3 treści projektu strategii, o której 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  pod  linkiem: 

https://collect.consulting:5555/fbdownload/STARTEGIA%20TRANSPORTU

%20%20OF2020?k=Nk0RbKkl&stdhtml=true

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

mowa w §3 ustnych i pisemnych uwag, propozycji dot. udostępnionego  projektu 

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

§ 4.

1. Wzór formularza, do wnoszenia uwag, opinii do projektu strategii,  o której mowa w §1 

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 podczas spotkań konsultacyjnych.

3. Wypełniony formularz, należy składać w terminie do 19 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 pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres:  konsultacje.nysa@collect.pl

§ 5.

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

zostaną ewentualne poprawki do projektu strategii, o której 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



NUMER 
UWAGI:  

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.179.2015 
Burmistrza Białej z dnia 28 października 2015 r. 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU 
OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 

 

DATA  

MIEJSCOWOŚĆ  

PRZEDSIĘBIORCA  

MIESZKANIEC  

RADNY  
RODZAJ UCZESTNIKA 

INNE ……………….  

Rozdział oraz strona, na której Pan/Pani zgłasza potrzebę dokonania zmiany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUMER 
UWAGI:  

 

 

 

 

 

Treść zgłaszanej przez Pana/Panią zmiany do Strategii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


