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ZARZĄDZENIE NR 6/ 2021 

WÓJTA GMINY ROKIETNICA 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Rokietnica konsultacji społecznych 

dotyczących projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 

2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 

2 Regulaminu Konsultacji Społecznych w Gminie Rokietnica stanowiącego załącznik 

nr 1 do uchwały nr LXI/556/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 października 

2018 r. w sprawie wprowadzania Regulaminu Konsultacji Społecznych, 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Rokietnica 

w sprawie projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na 

lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt  „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywa na lata 2025-2028”,  

w tym harmonogram rzeczowo- finansowy. 

3. Celem konsultacji jest uzyskanie informacji zwrotnej od mieszkańców Gminy 

Rokietnica na temat projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywa na lata 2025-2028”. 

 

§ 2 

 

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, o których mowa  

w § 1 zarządzenia, w formie zbierania pisemnych uwag do projektu 

Programu. 

2. Uwagi do projektu Programu będzie można złożyć: 

a) poprzez dodanie komentarza w Elektronicznym Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy w zakładce Konsultacje 

Społeczne – „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 

2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”,  
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b) złożenie uwag do urny umieszczonej w Biurze podawczym w budynku C 

Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica , 

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@rokietnica.pl. 

3. Uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły wkład 

społeczny służący maksymalizacji i efektywności podejmowanych decyzji  

w zakresie opracowania dokumentu Programu. 

 

§3 

 

1. Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu 8 lutego 2021 r. i zakończą się 

w dniu 28 lutego 2021r. 

2. Projekt Programu wraz z informacją dotyczącą ogłoszenia konsultacji 

społecznych zostanie zamieszczony:  

a) na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rokietnica 

(www.rokietnica.pl), 

b) w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.rokietnica.pl  

w zakładce „Gmina-Konsultacje społeczne”), 

c) w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy  

w Rokietnicy (https://eboi.rokietnica.pl/ w zakładce „Konsultacje 

społeczne”), 

d) w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, budynek A, po wcześniejszym 

telefonicznym umówieniu wizyty, w dniach  

i godzinach obsługi mieszkańców (tel. 61-8960-631 oraz  

tel.61-8960-616), 

co najmniej na 14 dni przed datą ich rozpoczęcia. 

3. Konsultacje przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Rokietnica. 

 

§ 4 

 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Ochrony 

Środowiska w Urzędzie Gminy Rokietnica – Pani Katarzyna Lokke i Pani Zofia 

Grabarz. 

 

§ 5 

 

O wynikach konsultacji Wójt Gminy Rokietnica poinformuje na oficjalnej stronie 

internetowej Gminy Rokietnica w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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