ZARZĄDZENIE NR 1103.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie konsultacji społecznych
Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r.
poz. 485) oraz §1 ust. 5 lit. d uchwały Nr XXI.203.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie
konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ełku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r. poz. 3864)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Ełk, stanowiącej załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§ 2. Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów
dotyczących rewitalizacji, wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ełku.
§ 3. Konsultacje społeczne dotyczą miasta Ełk i mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz
inni interesariusze rewitalizacji, o których mowa w art. 2 ustawy o rewitalizacji.
§ 4. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w okresie 5 maja –
6 czerwca 2022 r.
§ 5. 1. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych, zgodne z art. 3 ust. 1 ustawy o rewitalizacji,
stanowi wypełnienie formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, podpisanie
i złożenie:
1) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
2) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02 (niski parter) lub
w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
3) drogą elektroniczną na adres strategia@um.elk.pl
2. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych, zgodne z art. 3 ust. 2 ustawy o rewitalizacji:
1) zbieranie do protokołu uwag ustnych - osobiście lub telefonicznie w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu
Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), tel. 87 73 26 132 lub 87 73 26 115, od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
2) otwarte spotkanie w ramach punktu konsultacyjnego w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”
w dniu 11 maja 2022 r. w godzinach 15:00-17:00;
3) spotkanie zespołu do spraw rewitalizacji z radnymi Rady Miasta Ełku;
4) anonimowa ankieta online dostępna na stronach internetowych www.elk.pl i www.rewitalizacja.elk.pl
§ 5. 1. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku wraz z materiałami informacyjnymi zostaną zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku w zakładce „Strategie, raporty, opracowania – Program
Rewitalizacji Ełku” oraz wyłożone do wglądu w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul.
Piłsudskiego 6, p. 101 (I piętro).
2. Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku w zakładce „Strategie, raporty, opracowania –
Program Rewitalizacji Ełku” https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/Program_Rewitalizacji_Elku/
2) na stronach internetowych Urzędu Miasta Ełku www.elk.pl i www.rewitalizacja.elk.pl
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 6.
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3. Z konsultacji społecznych sporządzony zostanie raport podsumowujący. Dokument zostanie przekazany
Radzie Miasta Ełku, upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku i na stronie
internetowej Urzędu Miasta Ełku www.rewitalizacja.elk.pl
§ 6. 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ełku.
2. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku.
3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Andrzej
Lemieszonek, tel. 87 73 26 132, e-mail: a.lemieszonek@um.elk.pl.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1103.2022
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Uchwała nr ……………
Rady Miasta Ełku
z dnia …………………
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Ełku
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Na wniosek Prezydenta Miasta Ełku wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
Gminy Miasta Ełku.
2. Granice obszaru zdegradowanego Gminy Miasta Ełku przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do
uchwały.
3. Granice obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Ełku przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1103.2022
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY
projektu uchwały Rady Miasta Ełku wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Ełku

Imię i nazwisko zgłaszającego uwagę/opinię/wniosek: ………………………………………………………………………………………………...........
Nazwa podmiotu/instytucji (jeśli dotyczy): ……………………………………………………………………………………………………………………………
L.p.

Nazwa dokumentu i jego część, do
której odnosi się uwaga / propozycja
(np. rozdział, numer strony, paragraf)

Treść uwagi/opinii/wniosku

Uzasadnienie
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Wypełniony i podpisany formularz prosimy dostarczyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02 (niski parter) lub do Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul.
Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
drogą elektroniczną na adres strategia@um.elk.pl
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu prowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Ełku .

…………………………………………………………….
Miejscowość, data, podpis
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,
19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: dpo@um.elk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia na terenie gminy konsultacji społecznych na podstawie
załączonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest prowadzenie na terenie gminy konsultacji społecznych oraz zgodnie
z terminami archiwizacji na mocy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu cofnięcia zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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