UCHWAŁA NR 28/2021
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania części działki nr
12/1 w Lubuczewie (obręb ewidencyjny Lubuczewo) w formie obiektu kulturalno - rekreacyjnego
służącego integracji i edukacji lokalnej społeczności
Na podstawie art. 3 d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920) oraz § 2 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXVI/187/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego (Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2009 r., Nr 10, poz.268 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu słupskiego w sprawie
zagospodarowania części działki nr 12/1 w Lubuczewie (obręb ewidencyjny Lubuczewo) w formie obiektu
kulturalno - rekreacyjnego służącego integracji i edukacji lokalnej społeczności.
§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 18 maja 2021 r.
w formie badania ankietowego opinii mieszkańców oraz otwartej dyskusji na forum internetowym
z mieszkańcami powiatu słupskiego.
§ 3. Treść ogłoszenia Zarządu Powiatu Słupskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wzór ankiety konsultacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 28/2021
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego
Na podstawie art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 920), § 2 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXVI /187/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego,
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, że w dniach od 4 maja 2021 roku do 18 maja 2021 roku
przeprowadzone będą konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu słupskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z
2009 r., Nr 10, poz. 268 ze zm.) w sprawie zagospodarowania części działki nr 12/1 w Lubuczewie (obręb
ewidencyjny Lubuczewo) w formie obiektu kulturalno - rekreacyjnego służącego integracji i edukacji
lokalnej społeczności.
Konsultacje prowadzone są w formie zapytania ankietowego oraz otwartej dyskusji z mieszkańcami
powiatu słupskiego na forum internetowym. Zapytanie ankietowe opublikowano na stronie internetowej:
www.powiat.slupsk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego na stronie:
bip.powiat.slupsk.pl. Treść ogłoszenia oraz ankiety dostępna jest również w Biurze Obsługi Mieszkańca
Starostwa Powiatowego w Słupsku (BOM).
Udział w konsultacjach polega na zgłoszeniu opinii, uwag oraz propozycji zagospodarowania działki
nr 12/1 przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na formularzu ankiety dołączonym do niniejszego
ogłoszenia oraz w trakcie otwartej dyskusji na forum internetowym.
W konsultacjach społecznych w formie zapytania ankietowego mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu
słupskiego poprzez nadsyłanie swoich opinii na adresy wskazane w ogłoszeniu, w terminie prowadzonych
konsultacji.
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w formie zapytania ankietowego w inny sposób niż
wyżej przedstawiony nie będą rozpatrywane.
Wypełnioną
ankietę
w formie
elektronicznej
należy
przesłać
na
adres
e-mail:
inwestycje@powiat.slupsk.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych
Szeregów 14, 76-200 Słupsk z dopiskiem: "Konsultacje społeczne zagospodarowania części działki nr 12/1
w Lubuczewie", lub złożyć osobiście w BOM w terminie do dnia 18 maja 2021 roku. W przypadku
przesłania ankiety pocztą decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupsku.
Konsultacje w formie dyskusji z mieszkańcami powiatu na forum internetowym odbędą się na profilu
facebookowym morskiego powiatu słupskiego: www.facebook.com/morskipowiatslupski/ w dniu 7 maja
2021 r. od godz. 1200 do godz. 1400.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 764DC7C3-166E-400E-83FF-8682B8192B5D. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 28/2021
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

ANKIETA
konsultacji dotyczących zagospodarowania części działki nr 12/1 w Lubuczewie
(obręb ewidencyjny Lubuczewo) w formie obiektu kulturalno - rekreacyjnego
służącego integracji i edukacji lokalnej społeczności
1.

Czy uważasz, że istnieje potrzeba zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca przy Domu
Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A?
TAK/NIE*

2.

Czy Twoim zdaniem budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego przy Domu Pomocy
Społecznej w Lubuczewie jest dobrym rozwiązaniem na zagospodarowanie terenu przy DPS?
TAK/NIE*

3.

Jakie elementy zagospodarowania powinny znaleźć się na tym terenie? (podkreśl właściwe)
o amfiteatr - scena z zadaszeniem;
o niezadaszona widownia z ławkami dla publiczności;
o zagospodarowanie terenu kostką brukowo-betonową i trawnikiem;
o inne, jakie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Co jeszcze twoim zdaniem mogłoby się znaleźć na tym terenie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Jakie wydarzenia/imprezy powinny być organizowane na nowo zagospodarowanej działce?
(podkreśl właściwe)
o koncerty muzyki ludowej, patriotycznej, rozrywkowej;
o występy zespołów folklorystycznych;
o przedstawienia i przeglądy teatralne dla dorosłych;
o teatrzyki dla dzieci;
o przeglądy recytatorskie;
o imprezy integracyjne mieszkańców;
o imprezy integracyjne z pensjonariuszami DPS;
o inne, jakie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* proszę zaznaczyć odpowiedź
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Uzasadnienie prowadzonych konsultacji
Celem przeprowadzenia konsultacji
Słupskiego na temat planowanego
Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
Lubuczewo). Powiat Słupski jako
mieszkańców.

społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu
zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca przy Domu
Lubuczewo 29 A (działka nr 12/1, obręb ewidencyjny
właściciel planuje jego zagospodarowanie dla potrzeb
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