oGŁosZENIE
Zarząda Powiatu Słupskiego z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Słupskiego dotyczących określenia
zintegrowanych wspó|nych działań planowanych do realizacji projektu pn. ,,Diagnoza.
strategia. inwesĘcja. ronvój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska''

Na podstawie art. 3d ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z
20]3 roku, poz. 595) oraz, s 2 ust, 2 i 3 uchwałyNr XXVI/187/2008 Rady Powiatu Słupskiegoz dnirl
23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznychz mieszkańcami
powiatu słupskiego oraz uchwały Nr 69 /20I3 Zarządu Powiatu Słupskiegoz dnia 01 sierpnia 20I3
roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Słupskiego
dotyczących olrreślenią zintegrowanych wspólnych działań planowanych do realizacji projektu
pn. ,,Diagnoza- strategia- inwesĘcja- rozwój miejskiego obszarufunkcjonalnego Miasta Stupska',.
Zarząd Powiatu Słupskiegoogłasza,że w dniach 02 sierpnia- 16 sierpnia2Dl3 roku przeprowadzone
zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Słupskiego dotyczących okreś|enia
zintegrowanych wspó|nych działań p|anowanych do rea|izacji projektu pn. ,,Diagnoza- strategiainwesĘcja- rozwój miejskiego obszaru funkcjona|negoMiasta Słupska'' w ramach konkursu dotacji
na działania wspierające jednostki samorządu terytoria|nego w zakresie p|anowania miejskich
obszarów funkcjonalnych.
Celem głównym konkursu dotacji jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w p|anowaniuprzestrzennymoraz promocjazintegrowanegopodejściado prob|emówdanegoobszaru.
Ce|em konkursujest również stworzeniewarunków umożliwiającychokreśIeniezasięgu ich wptywu
i potencjalnegokierunku rozwoju, sformułowaniekierunków rozwoju w postaci studium, strategii
rozwoju oraz p|anów zagospodarowaniaprzestrzennegoobejmującychcałeobszary funkcjona|ne.
Finansowane będą następująceĘpy działań:
Działaniasłużąceokreśleniugranic obszaru funkcjonalnegooraz prrygotowaniu wspólnej
dla całegoobszaru strategii/planurozwoju obszarufunkcjona|negoobjętegoprojektem:
a) ana|izy mające na ce|u okreś|eniezasięgu obszaru funkcjonalnego |ub różnych
wariantów tego zasięgu;
b) badania diagnozy sfużące okreś|aniupowiązań i wynikających z nich wyzwań
sfużącychokreś|eni
u obszaru funkcjona|negom iasta;
c) przygotowanie anal'iz na potrzeby aktua|izacji uwzg|ędniającejmiejskie obszary
p|anie zagospodarowania przestrzennego wojewódfwa,
funkcjona|ne w
przygotowanie spójnych strategii lub p|anów obejmującychdziałania najważniejsze
dla rozwoju |ub rozwiązaniaproblemów danegoobszaru funkcjona|nego.
2. Działania, które mogą być rea|izowane wyłącznie jako efekt działań diagnostycznych
i strategicznych zrealizowanych w ramach projektu:
a) opracowanie studium/strategiirozwoju/planuzagospodarowaniaprzestrzennegooraz
innych dokumentów strategicznychd|a obszarufunkcjona|nego;
b) przygotowanie planów działań na danym obszarze funkcjonalnym, wynikających
z diagnozy danego obszaru;
c) opracowanie badań, ana|iz, ewa|uacji, ekspeĄz służącychprrygotowaniu studiów
przestrzennych, miejscowych
planów
uwarunkowań
zagospodarowania
przestrzennego'studiów wykonalnościoraz inwesĘcji, które mają być realizowanew
ramach perspektywy fi nansowej 201 4-2020;
d) prrygotowanie studiów wykona|ności,dokumentacji przetargowej,doĘczącej oceny
oddziatywania przedsięwzięciana środowisko
l.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez udział w badaniu ankietowym na formularzu ankiety
(Formularz ankiety stanowi Zal4iz!]$-_]!il do niniejszego ogłoszenia),który jest dostępny:
l ) na stronieinternetowej
PowiatuSfupskiegowww.powiat.slupsk.pl

2) w pokojunr 128StarostwaPowiatowego
w Sfupskuprzy u|' SzarychSzeregów14
Wszelkie szczegółowe informacje nt. konkursl o przyznanie dotacji zamieszczone są na stronie
u u rr .pol'lt.gtrr
internetowej:
.pl
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informację o wynikach
konsultacji i podanie do publicznej wiadomościw terminie 30 dni od dnia ich zakończenia poprzez
opublikowanie na stronie internetowejlr',wrv.
porviat.s Iupsk.p I
Udział w konsultacjach po|ega na udzie|eniu odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie:
,,Które z przedstawionych zakresów tematycznych dzialań, możIiwych do wykonania w ramach
konkursu dotacji na działania wspierajqce jednostki samorządu terytorialnego w zakresie
planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, uważa Pan/Pani za najbardziej istotne z punktu
widze nia wsp ółpracy mię dzyg min nej,, ?
Do wzięcia udziafu w konsultacjach uprawnione są osoby posiadające czlnne prawo wyborcze,
zamieszkałe na
i
wpisane
rejestru wyborców
terenie powiatu
sfupskiego
do
w gminie, na tereniektórej mieszkają.
Konsu|tacje społeczne w trybie zapytania ankietowego prowadzone będą poprzez:
l ) stronę internetowąPowiatu Sfupskiego rv.ur'u,
.polr'i at.s l ttpsk.p l
f) tablicę ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupsku
3 ) zaproszeniedo składaniaopinii listownie na adres Starostwa
Wypełnionąankietę na|eĄ przesyłaóna adres poctry elektronicznej:inwest}c.ie{?)porviat.sltrpsk.pl
lub
na adres pocfowy: Starostwo Powiatowe w Sfupsku u|. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
z dopiskiem ,,Wydziat Rozwoju Powiatu i Inwestycji- konsu|tacjespołeczne''w terminie do dnia l6
sierpnia 2013 r. W prrypadku przesłaniaFormu|arzapocŹądecyduje datajego wpływu do Urzędu.
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Załączniki:
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