Załącznik do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Rybnika
nr 668/2021 z dnia 29 października 2021 r.
Ogłoszenie
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), oraz
§ 3 uchwały nr 515/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
Strategii Rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030", w tym trybu konsultacji, o których
mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju,
Prezydent Miasta Rybnika
ogłasza konsultacje projektu Strategii rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030”.
Pierwszy krok transformacji:
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii rozwoju miasta Rybnika „Rybnik
2030”. Pierwszy krok transformacji. Projekt dokumentu dostępny jest na stronie
internetowej

Urzędu

Miasta

Rybnika

pod

adresem

http://www.rybnik.eu

w zakładce: Dla mieszkańców / Konsultacje społeczne.
2. Konsultacje przeprowadzane będą w dniach od 29 października do 3 grudnia
2021 r.
3. W konsultacjach projektu Strategii mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani,
w tym

w

szczególności

mieszkańcy

Rybnika

oraz

partnerzy

społeczni

i gospodarczy.
4. Konsultacje społeczne odbywać się będą w formie zgłaszania uwag i opinii do
projektu dokumentu poprzez:
1) możliwość zapoznania się z projektem dokumentu w Urzędzie Miasta
Rybnika (Wydział Analiz, pokój 255, tel. 32 43 92 255) lub na stronie
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internetowej Miasta Rybnika pod adresem https://www.rybnik.eu, oraz
składanie uwag lub opinii:
−

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rybnika – Wydział
Analiz, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,

− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania

ich

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
analizy@um.rybnik.pl,
2) otwarte spotkania konsultacyjne w formule on-line w dniach 9, 16 i 23
listopada 2021 r. o godz. 17:00 (szczegółowe informacje dotyczące formy
przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Urzędu Miasta Rybnika),
3) dyżur konsultacyjny w:
− Urzędzie Miasta Rybnika – Wydziale Analiz przy ul. Bolesława
Chrobrego 2, pokój 255, od poniedziałku do środy w godzinach
8:00-14:00, czwartek w godzinach 8:00-17:00, piątek w godzinach
8:00-12:00,
− Punkcie Informacji Miejskiej „halo! Rybnik” przy ul. Jana III
Sobieskiego 20, w czwartki 4 i 18 listopada 2021 r. w godzinach
16:00-17:30.
5. Uwagi i opinie powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy
oraz przedmiot uwagi lub opinii, podając informację o części dokumentu do
którego odnosi się wraz z uzasadnieniem.
6. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta
Rybnika.
7. Uwagi lub opinie złożone po upływie terminu konsultacji pozostawia się bez
rozpatrzenia.
Wszelkie informacje dotyczące konsultacji dostępne będą na stronie internetowej
Urzędu

Miasta

Rybnika

pod

adresem

http://www.rybnik.eu

w zakładce:

Dla mieszkańców / Konsultacje społeczne.
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Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii
Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika https://bip.um.rybnik.eu/rodo.
Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.

Prezydent Miasta
/-/ Piotr Kuczera
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