
Zarządzenie Nr 63/2017 

Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 1 września 2017 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2016 - 2026 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), 
oraz § 4 uchwały Nr XVIII/203/2004 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 października 2004r. w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo, zwanych dalej konsultacjami, 
projektu Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 - 2026, stanowiącego załączniknr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji od mieszkańców Gmin Borne Sulinowo, 
dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 - 2026. 

§ 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch terminach (II termin konsultacji nastąpi 
bezpośrednio po upływie I) w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo w dniu08 
września 2017r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne 
Sulinowo: 

1) I termin konsultacji z Mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo zostanie przeprowadzony w dniu 
11 września 2017r. o godz. 15°° w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 
6, 78-449 Borne Sulinowo; 

2) II termin konsultacji z Mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo zostanie przeprowadzony w dniu 
11 września 2017r. o godz. 16°° w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 
6, 78-449 Borne Sulinowo; 

§4. 1 Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 – 2026zostanie 
udostępniony do wglądu w UrzędzieMiejskim w Bornem Sulinowie w dni robocze w godzinach pracy urzędu. 
Wersja elektroniczna projektu Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 – 2026dostępna 
będzie  na stronie internetowej Gminy Borne Sulinowo.  

2. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo będzie polegało na wyrażeniu 
opinii przez osoby uprawnione do udziału w konsultacjach poprzez ustne zgłaszanie uwag do przedmiotu 
konsultacji protokołowanych przez Zespół konsultacyjny. 

3. W konsultacjach może brać udział osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

 



 
§ 5. Zakres konsultacji dotyczy tylko zagadnień związanychz projektem Programu Rewitalizacji 

Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 - 2026. 
 
§ 6.Konsultacje przeprowadzi zespół konsultacyjny powołany przez Burmistrza Bornego Sulinowa w 

następującym składzie: 
1) Joanna Mikrut Chwiałkowska - kierownik ref. ochrony środowiska i rolnictwa 
2) Dariusz Tederko 
3) Krzysztof Olkowski 
4) Irena Fiust – Stecenko 
5) Szymon Kruk 
 
§ 7.  Zespół konsultacyjny, o którym mowa w § 6 powołany do przeprowadzenia konsultacji sporządzi 

protokół zawierający wyniki konsultacji, który powinien zawierać następujące dane: 
1) przedmiot konsultacji; 
2) termin konsultacji; 
3) ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji; 
4) liczbę delegatów mieszkańców biorących udział w konsultacji; 
5) uwagi zgłoszone do przedmiotu konsultacji . 
 
§8. Zespół konsultacyjny, niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z przeprowadzonych konsultacji 

przekazuje wyniki konsultacji Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu ochrony środowiska i rolnictwa. 
 
§ 10 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
 
 
 
 
 
 


