
ZARZADZEN I E N R Vt r/63 2t2017
BU RMISTRZA MIASTA LU BARTOW

z dnia22.06.2017 roku

w sprawie: konsultacji spolecznych dotyczqcych opracowywanych koncepcji na pzebudowg
Parku Miejskiego w Lubartowie, przebudowq budynku polozonego przy ul. Farnej 4
w Lubartowie, oraz wykonania Sciezki ekologicznqzlokalizowanej w Lubartowie, planowanych
do realizacji w ramach projektu ,,Zielony LOF".

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samozEdzie gminnym
(t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z po2n. zm.) oraz $ 5 Uchwaly Nr XXI/1 19112 Rady Miasta
Lubartow z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
spolecznych z mieszkaricami Miasta Lubartow (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2012 r. poz. 1540)
zazqdzam, co nastgpuje.

s1
1. Pzeprowadzic konsultacje spoleczne z mieszkaficami Miasta Lubart6w

z inicjatywy Burm istrza.
2. Pzedmiotem konsultacji jest om6wienie rozwiqzan przyjqtych w opracowywanych

koncepcjach na przebudowq Parku Miejskiego w Lubartowie, pzebudowq budynku
polozonego przy ul. Farnej 4 w Lubartowie, oraz wykonanie Sciezki ekologicznej
zlokalizowanejw Lubartowie, planowanych do realizacjiw ramach projektu ,,Zielony LOF'.

s2
Kon s u lta cj e zosta n q prze prowad zone poprzez'.

1) zorganizowanie otwartego spotkania z mieszkancami Miasta Lubartow,
umozliwiajqcego skladanie wniosk6w i uwag, w terminie 12.07.2017 r. godz.16.00
wsiedzibie Urzqdu Miasta Lubart6w, ul. Jana Pawla ll 12 (sala nr 10);

2) zglaszanie uwag i opinii na piSmie do dnia 19.07.2017 r., na adres: Urzqd Miasta
Lubart6w, ul. Jana Pawla ll 12,21-100 Lubartow;

3) zglaszanie uwag i opinii za po6rednictwem poczty elektronicznej do dnia 19.07.2017 r.

na adres: poczta@um.lubartow.pl.

s3
Wyznaczam Wydzial Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnqtrznych Urzgdu Miasta Lubartow
jako komorkq organizacyjnq odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji spolecznych.

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam
i Funduszy Zewngtrznych.

Wydzialu Strategii, Rozwoju

s5
1. Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
2. Zazqdzenie o przeprowadzeniu konsultacji podlega publikacji na tablicy ogloszefi Urzqdu

Miasta, w Biuletynie lnformacji Publicznej orazna stronie internetowej Urzqdu Miasta
www.lubartow.pl.

s4
Naczelnikowi


