ZARZĄDZENIE NR 138.2020
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Złotowa
Na podstawie art. 5a ust.1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 5 pkt 1, § 6, § 10 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 uchwały Nr IX.81.2019 Rady Miejskiej
w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie
Miasta Złotowa (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7599), po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Miejskiej Rady Miejskiej w Złotowie, zarządzam, co następuje:
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Złotowa, których
przedmiotem jest zagadnienie dotyczące kierunku rozwoju miasta zawarte w następującym pytaniu: „Złotów.
Wielkopolskie Zdroje – neutralne dla klimatu centrum dla zdrowia i aktywnego wypoczynku. Miasto czystych
jezior i zieleni, atrakcyjne do życia, nauki i pracy. Serce historycznej Krajny. - Czy uważasz, że wybrany kierunek
rozwoju miasta jest słuszny?”.
§ 2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i skierowane są do mieszkańców miasta Złotowa.
§ 3. Konsultacje społeczne mają na celu uzyskanie opinii mieszkańców na temat kierunku rozwoju miasta
i stanowią element wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2014-2021.
§ 4. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniu 12 lipca 2020 r. w godzinach od 10.00 do 16.00.
2. Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii mieszkańców za pomocą kart do głosowania oznaczonych
odpowiednio:
1) karta koloru zielonego oznaczająca pozytywną odpowiedź na pytanie przedstawione w § 1,
2) karta koloru czerwonego oznaczająca negatywną odpowiedź na pytanie przedstawione w § 1 wrzucanych do
urn.
3. Urny, do których będzie można wrzucać karty do głosowania zostaną ustawione przed następującymi
lokalami wyborczymi na terenie miasta Złotowa:
- Klub „Ziemowit” - ul. Bohaterów Westerplatte 12,
- Sala Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie - ul. Norwida 10,
- Sala Zespołu Szkół Katolickich - ul. Moniuszki 18,
- Złotowski Dom Kultury- al. Piasta 26,
- Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Złotowie - al. Piasta 1,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie- ul. Królowej Jadwigi 54,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej - ul. M. Hubego 1,
- Sala Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie - ul. 8 Marca 16.
4. Urny, o których mowa w ust. 3 zostaną oznaczone napisem „Konsultacje społeczne”.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. promocji.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie, na
stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie.
§ 7. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Złotowie, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie w terminie
30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
§ 8. Do sporządzenia sprawozdania powołuje się komisję w składzie:
– Małgorzata Chołodowska - Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa – przewodnicząca komisji;
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– Jakub Pieniążkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie – zastępca przewodniczącego komisji;
– Joanna Kokowska - podinspektor ds. promocji – członek komisji.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotowa
Adam Pulit
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