
    Zarządzenie Nr OR.0050.69.2022 
Wójta Gminy Turawa 
  z dnia 9 maja 2022 r. 

  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany Planu Odnowy Miejscowości 
Turawa na lata 2021-2028.   
Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016 
r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, zarządzam co następuje:  
  

§1  

Przeprowadzenie konsultacji dot. zmiany uchwały Nr XXX/182/2021 w sprawie Planu 
Odnowy Miejscowości Turawa na lata 2021-2028 załącznika punktu V pod nazwą Opis 
planowanych zadań, podpunkt 1 Szacunkowy koszt zadań oraz potencjalne źródło ich 
finansowanie dodaje się zadania: 
 

L.p. Nazwa/przeznaczenie 
projektu 

Przeznaczenie 
projektu 

Szacowana 
wartość 
projektu 
(PLN) 

Potencjalne 
źródła 
finansowania 
projektu 

18. 

Dostawa, montaż  
i uruchomienie maszyny do 
nalewania i pakowania wody 
pitnej – Stacja Uzdatniania 
Wody Turawa-Marszałki 

2.3.Rozwój 
i modernizacja 
infrastruktury 
technicznej 

67 720,00  
Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

19. 
Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej – Turawa, Aleja pod 
Wałem 

2.3.Rozwój 
i modernizacja 
infrastruktury 
technicznej 

44 237,55  
Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

 

§2  

Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii mieszkańców Gminy Turawa  

w zakresie treści dokumentu, o którym mowa w § 1. 

  

§3  

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 11 maja 2022 r. do dnia 25 maja 

2022r.   

  

§4  

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Turawa, na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Turawa z siedzibą przy ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa treści zmiany projektu 
uchwały Planu Odnowy Miejscowości Turawa na lata 2021-2028 
 

§5  

1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie na formularzu do zgłaszania uwag należy składać 

do biura podawczego lub listownie do Urzędu Gminy Turawa z siedzibą przy ul. Opolskiej 



39c, 46-045 Turawa lub przekazać drogą elektroniczną na adres: ug@turawa.pl w terminie 

od dnia 11 maja 2022 r. do dnia 25 maja 2022 r. 

2. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach 

oznacza rezygnację z praw do jej wyrażenia.   

  

§6  

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Turawa. 

 

§7  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

                  /-/ Wójt Gminy Turawa  

                               Dominik Pikos   

  

 


