
             Zarządzenie nr URO.0050.150.2016.DM 

Wójta Gminy Poczesna 

 z dnia 25.04.2016 roku 

 

w sprawie: konsultacji społecznych projektów „Założenia do planu zaopatrzenia w energię 

elektryczną , cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do 2030 r.”oraz do „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej  dla Gminy Poczesna”. 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353), art. 30 ust.1 ustawy z dnia                     

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz na podstawie § 3 

uchwały nr 128/XVII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zasad i 

trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna ( Dz. U. 

Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 2051) 

 

zarządzam co następuje 

 

   § 1 

1. Przeprowadzić konsultacje projektów: „Założenia do planu zaopatrzenia w energię 

elektryczną , cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do 2030 r.”oraz „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Poczesna”. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców o których mowa w ust. 1 

3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy 

Poczesna 

 

§ 2 

 

Określa się: 

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 29.04.2016 roku, 

2) termin zakończenia konsultacji na dzień: 30.05.2016 roku. 

 

§ 3 

 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez: 

1) udostępnienie projektu   „Założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną , cieplną i 

gazową dla Gminy Poczesna do 2030 r.”oraz do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla 

Gminy Poczesna”.w siedzibie Urzędu, 

2) zamieszczenie projektu   „Założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną , cieplną i 

gazową dla Gminy Poczesna do 2030 r.”oraz do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla 

Gminy Poczesna”na stronie internetowej Urzędu Gminy Poczesna, w Biuletynie Informacji 

Publicznej,  

3) zaproszenie do składania uwag, wniosków oraz propozycji na temat projektu   „Założenia 

do planu zaopatrzenia w energię elektryczną , cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do            

2030 r.”oraz do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poczesna”osobiście w 

wyznaczonej komórce Urzędu, telefonicznie, faksem, pocztą tradycyjną na adres Urzędu lub 

za pośrednictwem Internetu na wskazany adres e- mail, na formularzu zgłaszania uwag i 

wniosków, stanowiącym załącznik nr 1  i 2 do niniejszego zarządzenia, 

4) przekazanie informacji o planowanych konsultacjach radnym Gminy Poczesna i sołtysom. 

 

§ 4 

1. Do przeprowadzenia konsultacji powołuję Zespół Konsultacyjny  w składzie: 

1) Andrzej Lech – Przewodniczący Komisji. 

2) Dagmara Młyńczyk – Członek Komisji, 

3) Łukasz Machniak  - Członek Komisji. 



2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Przewodniczący Komisji. 

3. Zespół Konsultacyjny  opracowuje  zbiorcze wyniki konsultacji i  przedstawia  je Wójtowi 

4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony  protokół. 

5. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Poczesna, upublicznione w 

Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń  w 

siedzibie Urzędu. 

 

§ 5. 
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.  

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób. 

 

§ 6 
Wykonanie zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz  i na tablicy ogłoszeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



          Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 
         URO.0050.150.2016.DM               
         Wójta Gminy Poczesna  
         z dnia 25.04.2016 r 
 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i WNIOSKÓW 
DO PROJEKTU „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POCZESNA ” 

 
Wypełniony Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Poczesna” należy przekazać: 

 drogą elektroniczną na adres: jrp@poczesna.pl  
       - w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna 
 lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna, w godz. pracy Urzędu. 
 
W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy 
dopisać: „Konsultacje społeczne do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poczesna” 
1. Informacja o zgłaszającym  

1 Wyrażam opinię jako:
 osoba prywatna

 reprezentując instytucję/organizację 

 

Imię i nazwisko 
lub Nazwa instytucji 

Adres korespondencyjny Adres e-mail telefon/faks 

 

 

   

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konsultacji społecznych do projektu Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Poczesna  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014 r. 

poz.1182) 

  

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Poczesna 
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         Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 
         URO.0050.150.2016.DM               
         Wójta Gminy Poczesna  
         z dnia 25.04.2016 r. 
 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i WNIOSKÓW 
DO „ ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , CIEPLNĄ I 

GAZOWĄ DLA GMINY POCZESNA DO  2030 R.”” 
 
Wypełniony Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu ”Założenia do planu zaopatrzenia 
w energię elektryczną , cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do 2030 r.” należy przekazać: 

 drogą elektroniczną na adres: jrp@poczesna.pl  
       -   w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna 
 lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna, w godz. pracy Urzędu. 
 
W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy 

dopisać: „Konsultacje społeczne do projektu „Założenia do planu zaopatrzenia w energię 
elektryczną , cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do   2030 r.”” 
2. Informacja o zgłaszającym  

1 Wyrażam opinię jako:
 osoba prywatna

 reprezentując instytucję/organizację 

 

Imię i nazwisko 
lub Nazwa instytucji 

Adres korespondencyjny Adres e-mail telefon/faks 

 

 

   

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konsultacji społecznych do projektu Założenia do planu 

zaopatrzenia w energię elektryczną , cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do   2030 r.” , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014 r. poz.1182) 

  

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do projektu „Założenia do planu zaopatrzenia w energię 

elektryczną , cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do   2030 r.” 

mailto:jrp@poczesna.pl

