
Instrukcja dyskusji publicznej on-line

Jak wziąć udział w dyskusji publicznej:

 Kliknij w link  Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
     (pod informacją o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, który Państwa
     interesuje – link będzie dostępny nie później niż 60 min. przed wyznaczonym terminem dyskusji)

 Wybierz opcję:  Kontynuuj w tej przeglądarce
 Wypełnij pole: Wpisz nazwę
     (podana nazwa będzie widoczna dla pozostałych uczestników dyskusji w trakcie jej trwania)
 Pod polem "wpisz nazwę"  wybierz odpowiednie ustawienia  dźwięku i obrazu
     (jeżeli zamierzasz zabrać głos w dyskusji - upewnij się, że na Twoim urządzeniu działają funkcje 
     dźwięku i obrazu – mikrofon, kamera)
 Kliknij Dołącz teraz
     (przejdziesz do poczekalni, z której organizator wpuści Cię na spotkanie)

Jak zabrać głos w dyskusji publicznej:

 Po dołączeniu do spotkania  w celu usprawnienia jego przebiegu - prosimy o wyciszenie 
mikrofonów (organizator także może wyciszać mikrofony lub czasowo blokować czat w celu 
zachowania porządku dyskusji)

 Chęć zabrania głosu w dyskusji zgłoś  opcję  „podnieś rękę”
     (czekaj na zaproszenie organizatora do zabrania głosu)

Możesz także zadać pytanie lub napisać uwagę poprzez czat.
Treści pytań, uwag, w tym dane osobowe będą widoczne dla uczestników dyskusji. 

Składanie uwag w toku dyskusji publicznej:

Zgodnie  z  art.  8c  i  8d  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) dyskusja prowadzona będzie w sposób
umożliwiający:
„  1)  zabieranie  głosu,  zadawanie  pytań  i  składanie  uwag  przez  jednoczesną  transmisję  obrazu
i dźwięku, oraz
2) zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby”.

Składanie uwag w trakcie dyskusji możliwe – poprzez przesłanie ich na adres: urzad@wyrzysk.pl

Uwagi do projektu planu można także składać w sposób określony w ogłoszeniu/ obwieszczeniu
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu, którego dotyczy dyskusja publiczna.

mailto:urzad@wyrzysk.pl


Rejestrowanie dyskusji:

Przebieg  dyskusji  publicznej będzie  nagrywany  w  celu  zapewnienia  prawidłowości
przeprowadzenia  procedury  planistycznej,  zapewnienia  rzetelności  w  sporządzaniu  protokołu
z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy,  że  mają  Państwo  prawo  sprzeciwić  się  nagrywaniu  Państwa  wizerunku  i  głosu.
W takim  przypadku  prosimy  Państwa  o  wyłączenie  kamery  oraz  mikrofonu  i  wzięcie  udział
w dyskusji na czacie trwającym w czasie dyskusji zdalnej na platformie Microsoft Teams. Nagrania
z  dyskusji  nie  będą  archiwizowane  i  będą  usuwane  niezwłocznie  po  sporządzeniu  protokołu
z dyskusji.

Uwaga: Szczegółowe informacje o aplikacji Microsoft Teams są dostępne:
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/free

 Osoba do kontaktu: Anetta Jaworska, tel. 672864113.

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/free

