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Zarządzenie

Nr 0050.52.2022

Burmistrza Miasta Przedborza
z dnia 20.05.2022 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji
dotyczących

społecznych

na terenie Gminy Przedbórz,

propozycji nazw parku przy ulicy Krakowskiej w Przedborzu

Na podstawie art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
z 2022 r. , poz. 559) oraz

Uchwały

sierpnia 2015 r. w sprawie

określenia

z

§1.

mieszkańcami

Zarządza się

samorządzie

gminnym (tj .: Dz. U.

Nr Xll/92/ 15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

Gminy Przedbórz, zarządzam co

przeprowadzenie konsultacji

społecznych

następuje:

społecznych,

na terenie gminy Przedbórz z inicjatywy

Burmistrza Miasta Przedborza zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1. Cel i przedmiot konsultacji.
Celem konsultacji jest zebranie opinii

mieszkańców

Gminy Przedbórz na temat nadania nazwy

parkowi przy ulicy Krakowskiej w Przedborzu.
2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
Konsultacje
3.

Zasięg

Zasięg

potrwają

od 20.05.2022r. do 31.05.2022 r.

terytorialny oraz podmiot uczestniczący w konsultacjach.

terytorialny Gmina Przedbórz. W konsultacji

4. Formy przeprowadzenia konsultacji
a) w formie papierowej poprzez

mogą uczestniczyć

wszyscy

mieszkańcy

Gminy .

społecznych:

wypełnienie

ankiety, która stanowi

załącznik

nr 1 do

zarządzenia

i złoieniajej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
b )' w formie elektronicznej poprzez wypełnienie ankiety na stronie internetowej

Urzędu

Miejskiego w Przedborzu
5. Jednostka opowiedziana za przeprowadzenie konsultacji.
- pracownik ds. kultury fizycznej , pożytku publicznego i

działalności

gospodarczej

( zakres merytoryczny)
6. Termin i forma przekazania mieszkańcom informacji o przebiegu konsultacji.
Wyniki konsultacji
www.przedborz.pl,
społecznych.

zostaną

przedstawione w formie sprawozdania zamieszczonego na stronie

zakładka

konsultacje

ciągu

14 dni od

zakończenia

konsultacji

Burmistrz Miasta Przedborza przedstawi wyniki konsultacji Radzie Miejskiej

w Przedborzu na najbliższej sesji po
§2. Niniejsze

społeczne ,

zarządzenie

publikuje

zakończeniu

się

w:

konsultacji.

a) BIP

Urzędu

Miejskiego w Przedborzu,

b) tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
c) strona internetowa Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przedborza

§4.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem podpisania.

Załącznik

nr I Zarządzenia Nr 0050.52.2022
Burmistrza Miasta Przedborza
z dnia 20 maja 2022r.

Lista proponowanych nazw parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu

D

Park im. Profesora Zygmunta Wnuka

D

Park Żydowski

D

Park im. kpt. Stefana Sopoćki

D

Park im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

D

Park Nadpiliczny

D

Park „zielony raj"

D

Park „parkowa dolina"

D

Park „ oaza spokoju"

D

Park im. Kazimierza Wielkiego

Informacja:

Glosować można

tylko na jedną z proponowanych nazw z listy poprzez postawienie znaku „X" w polu
... przy wybranej nazwie parku.
Glosować można

w sposób tradycyjny- kartę do glosowania można oddać w Sekretariacie
Miejskiego w Przedborzu w dniach od 20 do 31 maja 2022r. w godzinach pracy urzędu.
Jak również glosować można poprzez

ankietę dostępną

Urzędu

na stronie internetowej www.przedborz.pl

